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  أسلوب االستفهام                                   

  هو طلب معرفة أمر مجهول یراد �ه الجواب.االستفهام:

  أدوات االستفهام: نوعان:

 هل. حرفان المحل لهما من اإلعراب.، حروف: الهمزة   - أ

 M 8 7  K  J  I  H  GL  

  وأخلَص الوّد في سّر وٕاعالن    أتهجُرّن خل�ًال صان عهد�م قال الشاعر: 

 M 8 7   y  x  w  v     u  t       s  rL    

  غادر الشعراء من متردم     أم هل عرفت الدار �عد توهم هلقال الشاعر:

�م،أّ�)  و�لها اسماء: وهي(َمْن، من ذا، ما ،ماذا،متى،أّ�ان،متى،أین،�یف،أّنى،   - ب

 مبن�ة عدا (أّ�) فهي معر�ة.

 .M 8 7/    3  2  1  0L   �سأل �ه عن العاقل.اسم استفهام :َمنْ  .١

       الوجُد وأ�اله الكمدُ  شّفهُ        :أنا َمن  ؟ فقالْت قلُت َمْن أنتِ  قال الشاعر:

  7 8  ا) وتفید االستفهام أ�ضًا.وقد تلحقها(ذا) فتص�ح (من ذ

 M  µ  ´  »  º  ¹   ̧ ¶L.  

  وقد زعمْت أّني تغّیرُت �عدها         ومن ذا الذ� �اعزُّ الیتغّیرُ قال الشاعر: 

 .M 8 7  L  K   J  IL   �سأل �ه عن غیر العاقل . : اسم استفهامما  .٢
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٢ 

�قال : شاعر أو �اتب. وللسؤال ؟ فمحمدٌ  ماوتكون للسؤال عن صفة من �عقل. �أن تقول: 

  نحو :حق�قة الشيء. عن 

  M 8 7  ]  \  [  Z    Y  X     _  ^  d  c  b  a  `L 

  وقد تلحقها (ذا) فتص�ح (ماذا) وتفید االستفهام ا�ضًا.  

   M 8 7  P  O  N  M   L  KL  

  ماذا لقیُت من الدن�ا وأعج�ُه        إّني �ما أنا شاٍك منه محسودُ قال الشاعر:  

  �حرف جر فأّن ألفها �حذف للتخفیف.إذا س�قت (ما ) االستفهام�ة ملحوظة:

 M 8 7    "  !L .أصلها عن ما    

 M 8 7  m  l  kn       r  q  p  oL.أصلھا ما  

  التعلل؟ الأهٌل وال وطٌن     وال ند�ٌم وال �أٌس وال س�ن.   �مَ قال الشاعر:

  أصلها  بــ + ما   

  /فك تر�یب ماتحته خ� ثم رّده إلى مسّماه.وزار� 

  حرمتني إنشاد شعر�     لد�ك وقد تناشده اال�ام عالمّ 

  ج/عالم: على + ما . على : حرف جر. ما : استفهام�ة.

  اسم استفهام �سأل �ه عن الزمان الماضي والمستقبل.:متى   .٣

 M 8 7   s r  q  p  o  n  mL  

  م�عادنا            ضح�ت هنُد وقالت �عد غدِ  متىقال الشاعر : �لما قلُت:
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 اسم استفهام �سأل �ه عن الزمان المستقبل،و�فید التضخ�م والتهو�ل.أّ�اَن: .٤

 M 8 7  ;  :  9  8L   . َناأخطاءَ  ندركُ  أّ�ان.  

  M 8 7Å  Ä   Ã  Â  Á L  وزار�/ 

  ) و(متى)؟ماالفرق بین اسم االستفهام (أّ�انَ  

عن الزمن الماضي والمستقبل و (اّ�ان) �ستفهم بها عن المستقبل  ج/ (متى) �ستفهم بها

  وتفید التضخ�م والتهو�ل.

  M 8 7   ª     ©  ¨«           ¬L       .اسم استفهام �سأل �ه عن الم�انأیَن: .٥

  النجوم وما    صاغوه من زخرٍف فیها ومن �ذٍب  أینالروا�ة بل  أینَ قال الشاعر:  

 �ه عن الحال. اسم استفهام �سأل�یَف: .٦

  M 8 7N  MO    PQ         T  S  R        W  V   UL  

  أنت ؟ قلُت علیٌل         سهٌر دائٌم وحزٌن طو�ل     �یَف  قال الشاعر:  قیل

 :  ولها ثالثة معاٍن �ستفهم بها:أّنى .٧

 �ستفهم بها عن الحال اذا �انت �معنى (�یف):  - أ

  M 8 7  tu  z  y   x  w  v L  

 بها عن الم�ان اذا �انت �معنى (من أین):�ستفهم   - ب

 M 8 7  Ö  Õ×  Ù  Ø L  

      و��ون االستفهام بها عن الزمان ا عن الزمان اذا �انت �معنى(متى)�ستفهم به -ج

  قلیل:
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  رحیلك عنهم         فقلت لها العلم لي فلي القدر أّنىوقائلة    قال الشاعر: 

 �معنى (من أین) غال�ًا إذا جاء �عده ش�ه جملة (جار:اسم االستفهام(أّنى) ��ون ملحوظة

  .        M 8 7x     z  yL    ومجرور).نحو:

اسم استفهام مبهم ال�فهم معناه اّال بتمییز یوضح معناه و�جب ان ��ون مفردًا �م: .٨

 منصو�ًا:

  لك أو خلیلة معشوقةً  �متسألني وهل أحببت مثلي     و  :قال الشاعر

  حذف التمییز نحو :�و�جوز أن   مشروعًا خیر�ًا ساهمت ف�ه؟ �م

 M 8 7  }  |  {~  �¡  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢ L والتقدیر �م یومًا لبثتم.  

اذا �ان تمییز (�م) مجرورًا فهي خبر�ة ،و�م الخبر�ة اداة تخبرنا عن معدود حصل ملحوظة: 

  الزائد (من) نحو:في الزمن الماضي، وقد ��ون تمییزها مجرور �حرف الجر 

  M 8 7T  \  [  Z  Y  X   W  V  U]     ̀ _  ^L  

  �ما یجوز ان تفصل بینها وتمییزها �فاصل نحو:   �م مشروٍع ساهمَت ف�ه.

  علینا من قطع لیٍل به�م �مب وانظر� في النجوم        وافتحي ال�ا قال الشاعر:

 معر�ة.اسم مبهم �أخذ معناه من  المضاف ال�ه وتكون أّ�: .٩

 .؟تدل على العاقل: أ�َّ رجٍل شاهدت -

 .؟�تاٍب قرأت أ�َّ وغیر العاقل :  -

 .؟وقٍت تسافر أ�َّ وعلى الزمان:  -

 ناح�ٍة اتجهت؟. ا�ّ وعلى الم�ان :  -

 منقلٍب ینقلبون؟. أ�َّ وعلى الحدث:  -
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  وتأتي (أّ�) لغیر االستفهام تفهم من س�اق النص وهي أنواع:

 تستفد منه.أ�َّ �تاٍب تقرأ أّ� الشرط�ة:  -

 أّ� الموصولة:إذا ما لقیت بني مـــــالك         فسلْم على أّیهم أفضل -

 أ� الكمال�ة: وأتى النهار وسار �ه طارٌق    یبني لملك الشرِق أّ� بناءِ  -

 أّ� التي یتوصل بها إلى نداء ماف�ه (أل). قال تعالى : �اأّیها الذین آمنوا -

 م�ان.أ� التي تفید التعم�م: سنلتقي في أّ�  -

  مجاز�. -ب حق�قي    -أو�قسم االستفهام على نوعین:  

  تصور�. -٢تصد�قي    -١على قسمین:  و�قسم االستفهام الحق�قي

  :و�قسم على:االستفهام الحق�قي -أ

  هو االستفهام الذ� ��ون جوا�ه بــ(نعم أو ال).وأدواته هي:.االستفهام التصد�قي:١

  .M 8 7  f  e  d  c  b  a    ̀ _   ̂ ]  \L   :ھل -

          M 8 7  s  r   q  p  o  n  m  l  k  jL  

    (أم )المعادلة العاطفة في س�اقها. �شر� عدم ورود :الهمزة -

 M 8 7  d    c  b  a      ̀ _  ^L.  

  وِقدٌر �اِخره ؟َتزهو ِبل�ستِه ،              أنَّ الَفخَر َثوٌب ُمعلمٌ  َتظنُّ أ قال الشاعر:

التصد�قي بـ(بلى) إذا أر�د �الجواب االث�ات و�ــ (نعم)  :یجاب عن االستفهام المنفيملحوظة

  أذا ار�د �الجواب النفي.

 M 8 7¦      ¥   ¤.      ©  ¨L .  M 8 7C  BD  F  E L  .  
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 الدمِع ش�متَك الصبُر    قال الشاعر:
ّ
 عل�َك وال  ما أ  أراك عصي

ٌ
  أْمرُ للهو� نهي

  هو االستفهام الذ� ��ون جوا�ه �التعیین وأدواته:االستفهام التصور�: -٢

 .  الهمزة وتكون مقترنة �أم المعادلة العاطفة  - أ

  M 8 7  C  B  A  @  ?   >L  .      

 M 8 7  À  ¿  ¾  ½     ¼  »Á      Æ  Å    Ä   Ã   ÂL  

  (من) الموصولة،والتقدیر أم من �مشي سو�ًا.الثان�ة متكونة من: (أم) المعادلة + كلمة (أّمن) 

 M 8 7J  I  H  G     F  E     D  CK  O  N  M  L L  

  �لمة أّما متكونة من :أم المعادلة + (ما) الموصولة والتقدیر أم ما �شر�ون.  

  أَصاَ�ا أمْ أْخطَأ ِفي الُح�وَمةِ  أ        وَل�َس �حاِكٍم َمْن ال ُیَ�الي، قال الشاعر: 

   ملحوظات:

:(أّیهما)،فعندما نقول:أكتا�ًا قرأت أم مجلة؟ فإّن تقدیر تؤد� (أم) المعادلة معنى - ١

 الجملة:أیهما قرأت؟

،وسمیت �المتصلة  سمیت (أم) معادلة: ألّن ما�عدها �عادل ماقبلها في ذهن السائل - ٢

ألّن ما�عدها متصل �ما قبلها أ� ال�ستغنى �أحدهما عن اآلخر، وسمیت عاطفة؛ 

ألنها حرف عطف �عطف ما�عدها على ماقبلها ف�شتر�ان في الح�م والحالة 

 االعراب�ة.

 وسمیت منقطعة ألنها تقطع الكالم : هي حرف اضراب أو حرف ابتداءأْم المنقطعة -٣

، وٕاذا جاءت مقترنة مع همزة االستفهام ارت�ا� له �ما قبله جدیدًا الول لیبدأ �المًا األ

 �ما �أتي: والتحتاج الى تعیین ونستدل علیها ��ون االستفهام للتصدی�،ول�س للتصور،
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 منقطعة:غال�ًا إذا تكررت(أْم) في الجملة فهي  -

 M 8 7  ¥  ¤  £¦     §   ¨ ̄ ®  ¬  «  ª   ©°      ́ ³  ²   ±L  

 اختلف تر�یب ماقبلها عن ما �عدها فهي منقطعة:إذا  -

  أنك تمزح.أم    االمر شكٌ  في أ

  جملة اسم�ة     ش�ه جملة                

إذا دخلت الهمزة على إحد� أدوات النفي وورد في س�اقها (أم) فهي منقطعة و�سمى  -

  االستفهام تصد�قي منفي.

                                 M 8 7   c  b  ad     g  f  eL.  

،إْن أدر� مالفا�(التسو�ة إذا س�قت بـ(سواء) أو األتخرج همزة االستفهام إلى معنى  - ٤

،وترد معها (أم) المعادلة العاطفة).وهمزة ) ، ماأ�اليأ�اليال، شعر�  لیت أدر�،

 التسو�ة التحتاج إلى جواب؛ألّن أألمر�ن سواء.

                M 8 7  +   *      )    (  '  &  %  $     #  "     !L  

، أّ�ان، متى، أین، أنى�م ،أّ�،:(من،من ذا، ما،ماذا،جم�ع أسماء االستفهام  - ب

 .،هي لالستفهام التصور� �یف)

 M 8 7     Þ  Ý  Ü  ÛL.  

    أنت وهي عل�مة     وهل �فتى مثلي على حاله ن�ر َمنُتسائُلني  قال الشاعر:

  العاذالت عالك شیٌب              أهذا الشیب �منعني صراحيوزار�/ تقول 

  ج/ أهذا الشیب �منعني أم غیره.  اجعل االستفهام في عجز البیت تصور�ًا. -

  أیدر� ع�اد هللا أّنى مآلهم             إذا مابدا من ساعة الحشر مطلع. وزار�/ 

  اجعل االستفهام في بدا�ة البیت تصور�ًا. -

  ج/أیدر� ع�اد هللا أم یجهلون؟     أو أیدر� ع�اد هللا أم الیدرون      
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    .M 8 7  b  a   d   cf  e   gL  وزار�/

         ش�ه جملة                        جملة فعل�ة                             

        االستفهام في النص الكر�م للتصدی� الالتصور علل ذلك.

.وال یراد واختالف تر�یب ماقبلها عّما �عدهاج/لمجيء (أم)  المنقطعة ول�س (أم) المعادلة 

  في النص االخت�ار ألحد األمر�ن ،وجاءت (أم) �معنى (بل).

  وزار�/أیدر� الر�ع أّ� دٍم أراقا      وأّ� قلوِب هذا الر�ب شاقا

  منها.في البیت ثالثة أسالیب استفهام�ة حددها و�ین نوع �ل  -

  ج/أیدر�:تصدی� ،أّ� دٍم:تصور  ،أّ� قلوب: تصور

  وزار�/ و��سمن عن دّر تقلدن مثله      �أّن التراقي وشحت �الم�اسم

  ور جوا�ًا لهما �أوجز لف� وأخفه.صغ سؤالین منفصلین ��ون الجار والمجر 

  ج/عّم ی�سمن . �َم وشحت.

  :خصائص (الهمزة) و (هل)

��ون االستفهام تصد�قًا مثبتًا إذ �م�ن استبدال الهمزة بدًال من تتشا�ه الهمزة مع هل عندما 

  و�الع�س. هل

  هل حضر المدرس؟   أحضر المدرس؟

  أتحسن اللعب �الكرة؟  هل تحسن اللعب �الكرة؟

  وتختلف الهمزة عن هل في عدة مسائل هي:

 تستعمل الهمزة للتصدی� والتصور وتكون مقترنة �أم المعادلة،بینما هل تستعمل .١

 ).محل (الهمزة(هل) وضعوهنا ال�م�ن  للتصدی� فق�.

  بدر بدا أم وجهك المشرق السعدُ ألیل الدجى أم شعرك الفاحم الجعُد     أقال الشاعر:      

 مانوع االستفهام؟  ج/تصور�  -

 ماخص�صة الهمزة؟ ج/تستعمل لالستفهام التصد�قي والتصور�. -



        دوا دس ا  ا ا ا  ارس:                                               ااد اإ       ا 

         ا ادإ                                                                                                                                                      :٠٧٧١١٥٨٣٩٩٣                                                                                        

                 ٠٧٧١١٥٨٣٩٩٣:   ا :        ارس اا  ا ا ا  ادس ا واد               إاد 

٩ 

محل الهمزة ولماذا؟ ال �م�ن ألّن االستفهام تصور� و(هل)  )هل(هل �م�ن وضع  -

 الستفهام التصد�قي فق�.لتستعمل 

الهمزة تستعمل في االستفهام المثبت واالستفهام المنفي و(هل) تستعمل في  .٢

 االستفهام المثبت فق�.

  .M  x  w  v   uL  قال تعالى :

  فكیف ال�فهم العشاق نجواك ل�س ف�ك من العشاق حیرتهم    أقال الشاعر: وزار�/

  �ماذا اختصت الهمزة في البیت؟ ج/اختصت بدخولها على المنفي. -

الكالم،إذ أّنها تسب� أحرف العطف(الفاء، الواو، ثم)،أّما الهمزة لها الصدارة في  .٣

 (هل) فتتقدمها الفاء والواو.

M 8 7   }  ¡  �  ~L.          Mz    �   ~  }  |  {L.   

 M 8 7A     G  F  E  D  C  B M 8 7Lª    ®  ¬  «

        ±  °  ¯L         M 8 7¿  Ä  Ã  Â  Á  ÀÅ    Ê     É       È  Ç  ÆL  

  أنجوم لیلي أین بدر� طالعًا     أومنه ماتتعلمین أفوال وزار�/        

 استبدل بـ (هل) �األداة الثان�ة معززًا إجابتك �التعلیل. -

  فتس�قها. تقع الواو �عد الهمزة ألّن الهمزة لها الصدارة في الكالم،أّما (هل)ج/ وهل منه/      

یجوز حذف الهمزة من الكالم تخف�فًا وتفهم من س�اق الكالم، أو إذا دّل علیها  .٤

 دلیل(وهو وجود أم المعادلة العاطفة) وهذا غیر مم�ن مع هل.

 M 8 7j   i  h  g   f  e  dk  p  o  n  m  l L .التقدیر: أآمنتم  

  فوهللا ما أدري وإْن كنَت داریاً      بسبعٍ رمیَن الجمَر أم بثمانِ قال الشاعر: 

  والتقدیر: أبسبعٍ رمین الحمر أم بثمانٍ 

  وزار�/ تذ�ر �م لیلًة لهونا              في ظلها والزمان نضرُ        

  استخرج ماتجده من استفهام مبینًا نوعه.      -

  ج/تذ�ر: استفهام تصدی� �الهمزة المحذوفة للتخفیف.  �م: استفهام تصور.   
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 تدخل الهمزة على(إّن المشبهة �الفعل)،وال یجوز ذلك مع (هل). .٥

                            M 8 7  YZ    \  [ L.            Má  à         ß  Þ  Ý    â  ãL  

 ذلك مع هل.تدخل الهمزة على اسلوب الشر� وال یجوز  .٦

                                                                                              8 7      M  ÝÞ    à         ß  â  á  ãL.  

                                                                                             8 7     M   MO  N   S  R  Q   P L  

                                                               8 7      M©    ±     °   ̄ ®  ¬  «  ªL  

  

  :االستفهام المجاز�  -ب 

قد یخرج االستفهام من معناه الحق�قي إلى أغراض أخر� إذ أّن المتكلم الیر�د من    

  المخاطب أن یجیب عن شيء مجهول وٕاّنما ف�ه معاٍن �الغ�ة أهمها:

 االستفهام المجاز� الذ� یتضمن النفي. و�م�ن ان نستدل عل�ه �ما �أتي: .١

 أداة استفهام......+ إّال= نفي ضمني. -

                                                                     M 8 7   ́ ³  ²   ±  °L 

 نفي ضمني .( أّ� مهنٍد ال �غمُد). أداة استفهام+ أداة نفي ظاهر= -

 استفهام خرج إلى النفي �فهم من س�اق الكالم. -

  متى یبلغ البن�ان یومًا تمامه    إذا �نَت تبن�ه وغیرك یهدمُ  قال الشاعر:

  یتفلل مهًال سلیل المجد أّ� مهند       طال القراع �ه ولم  قال الشاعر :       وزار�/

  إلى أ� معنى خرج االستفهام في البیت؟ومانوعه؟ -

  ج/ خرج إلى معنى المجاز�/نفي ضمني.    

  للتأكد من االستفهام المجاز� المتضمن النفي نضع (ال) م�ان أداة االستفهام إذا ملحوظة:

  ، عندها نحصل على جملة صح�حة.(ما) إذا جاء �عدها اسمنضع جاء �عدها فعل،و 

 االستفهام المجاز� الذ� یتضمن التعجب.و�م�ن ان نستدل عل�ه �ما �أتي: .٢
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 .(ما)استفهام�ة + ش�ه جملة= لماذا (تعجب سماعي) -

                                                                                                                       M 8 7   ̈ §  ª  ©   ̄ ®  ¬   « L  

                                                                                                             M 8 7   ̄ ®  ¬  ±  °   ́ ³  ²L  

 استفهام مجاز� �فهم من س�اق الكالم. -

 M 8 7³  ²  ±  °   ̄ ® L.  

  M 8 7   V  U  T  S  R  P  O  N  M   L  KL  وزار�/ 

              إحد� أداتي االستفهام خرجت إلى غرض مجاز�.دّل علیها مبینًا نوع الغرض. -

  التعجب.ج/الهمزة. الغرض هو 

  M 8 7×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï L  وزاري/

 لنص الكر�م؟إلى أّ� معنى خرجت (أّنى) في ا -

 للتعجب.ج/استفهام مجاز� خرج 

  �معاٍن مختلفة ،وضحها من خالل ما�أتي: )�یف(ترد  وزار�/

 �یف حالك في االمتحان. .�٣یف ینام المرء مستشعر الجو�  . �٢یف تكفرون �ا�  .١

  استفهام حق�قي. .٣خرج إلى معنى النفي  .٢خرج إلى معنى التعجب  .١ج/

  :إعراب أسماء االستفهام

اسماء االستفهام �لها مبن�ة عدا(أّ�) فهي معر�ة، ولهذه االسماء مواقع إعراب�ة �حسب 

معانیها وما�قع �عدها من أجزاء الجملة. وهي لها الصدارة في الكالم،والقاعدة في إعرابها هو 

من اإلعراب  اللفظة ننظر في الجواب إلى اللفظة التي تحل محل االسم فما تستحقه هذهأن 

  �ستح� اسم االستفهام.

وهي: من، من ذا ،ما ،ماذا ،أّ� المضافة :غیر العاقل ما�ستفهم �ه عن العاقل و -الً أو 

  للعاقل وغیر العاقل،�م اذا �ان تمییزها عاقل أو غیر عاقل.وتعرب هذه االسماء:
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 :إذا جاء �عدها مبتدأ  -١

 .M 8 7  /0    3  2  1L  :اسم ن�رة  - أ

 َمن: اسم استفهام مبني على الس�ون في محل رفع مبتدأ . السبب تاله ن�رة.

 قال الشاعر:إذا القوم قالوا من 
ً
  خلت أّنني    عنیت فلم أكسل ولم أتبلد فتى

  تاله ن�رة.َمن: اسم استفهام مبني على الس�ون في محل رفع مبتدأ . السبب 

   ؟فائزٌ �م متسا�قًا    

         ن�رة               

  . السبب تاله ن�رة.�م: اسم استفهامة مبني على الس�ون في محل رفع مبتدأ

 .M 8 7   ̄ ®  ¬  «  ª  ©   ¨° L               معرفة:  - ب

 أو مبتدأ إذا جاء �عده اسم معرفة. اً مقدم أً ملحوظة:یجوز إعراب اسم االستفهام خبر 

رفع خبر مقدم. السبب  ما: اسم استفهام مبني على الس�ون في محل رفع مبتدأ أو في محل

  .M 8 7  Ä  ÃÅ  Ç  Æ L  .     تاله معرفة

َمن: اسم استفهام مبني على الس�ون في محل رفع مبتدأ أو خفي محل رفع خبر مقدم. 

  السبب تاله معرفة.

  .M 8 7  °±     ́ ³  ²L  جملة:ش�ه  - ج  

    السبب تاله ش�ه جملة(جار ي على الس�ون في محل رفع مبتدأ .ما: اسم استفهام مبن 

  .جرور في محل رفع خبرملي: جار و . )ومجرور

 M 8 7  Ï  Ñ  ÐÓ  ÒÔ    Ö  ÕL.  

 (ظرف�ة).ماذا:  اسم استفهام مبني على الس�ون في محل رفع مبتدأ .السبب تاله ش�ه جملة 

  نسفت من لك قد �انوا الج�ا      فة  في عاص لكأ�ُّ عذٍر  قال الشاعر:

  أراك التقر         إّ�اك أعني وعندك الخبرلي  �اقلب ماقال الشاعر: 
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وهو مضاف .عذٍر:مضاف ال�ه مجرور  أ�ُّ عذر: أ�ُّ :اسم استفهام مبتدأ مرفوع �الضمة

  �الكسرة.

  مبتدأ .السبب تاله ش�ه جملة(جار الس�ون في محل رفعما: اسم استفهام مبني على 

  .لي: جار وجرور في محل رفع خبر ومجرور). 

  �م:اسم استفهام مبني على الس�ون في محل رفع مبتدأ.  �م قصیدًة في الدیوان؟ 

  السبب :تاله ش�ه جملة. 

    :اتملحوظ

  (ماذا) تأتي في العر��ة على أنواع: -١

 و(ذا) اسم اشارة نحو:ماذا الس�وت؟ أ� ماهذا الس�وت؟أن تكون (ما) استفهام�ة  -

 أن تكون (ما) استفهام�ة و(ذا) موصولة �معنى الذ� نحو:ماذا فعلت؟أّ� ماالذ� فعلت. -

 أن تكون(ماذا) �لها �لمة واحدة مر��ة تفید االستفهام نحو: -

  لقیت من الدن�ا وأعج�ه       إّني �ما أنا شاٍك منه محسودُ  ماذاقال الشاعر:        

  ):یجوز إعرابهما �لمة واحدة غیر مجزأة،و�جوز إعرابهما �لمتین مجزأتین ،نحو:من ذا،ماذا( -٢

 M 8 7   ̄ ®  ¬  «  ªL. 

  . ذا: اسم إشارة مبني في محل رفع خبر.من:اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ

       أو (من ذا):اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ.ألن تاله معرفة. 

  .M 8 7  V      W ̂ ]  \    [   Z  Y        X L                         :فعل الزم -د

  فعل الزم                                     

  مشار�هتصفو  الناسِ  وأ�ُّ إذا أنت لم تشرب مرارًا على القذ�        ظمئت  قال الشاعر:

فعل الزم                                                                                                                

  س):مضاف إل�ه .مبتدأ مرفوع �الضمة وهو مضاف،(الناأّ�: اسم استفهام 

  : فاعل.وجملة تصفو مشار�ه في محل رفع خبر.مشار�هُ   تصفو:فعل مضارع.
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  ؟�م متسا�قًا حضر

  فعل الزم                  

  السبب :تاله فعل الزم. �م:اسم استفهام مبني على الس�ون في محل رفع مبتدأ. 

    فعل ناقص استوفى خبره: -هـ

 M 8 7   ̀ _  b  aL   . متفوقاً في االمتحان؟َمن أصبح  

  .َمن: اسم استفهام في محل رفع مبتدأ. السبب تاله فعل ناقص استوفى خبره

  الع�ًا �ان مشار�ًا؟�م  

  مبتدأ. �م:اسم استفهام مبني على الس�ون في محل رفع 

  :تاله فعل ناقص استوفى خبره.السب

  M 8 7  I  H  L  K  JL    مفعوله:فعل متعٍد استوفى  -ز 

  َمن: اسم استفهام في محل رفع مبتدأ. السبب تاله فعل متعد استوفى مفعوله.

         M 8 7  B  A   @   D  C  EL.  

: اسم استفهام مبتدأ مرفوع �الضمة وهو مضاف.(�م): ضمیر متصل في محل جر  أ�ُّ

  مفعوله.. السبب تاله فعل متعد استوفى مضاف ال�ه

  �أمر� ل�س �طائل. ماُ�صَنع            فعل مبني للمجهول: -ح

  ما: اسم استفهام في محل رفع مبتدأ. السبب تاله فعل مبني للمجهول.

 :عدها فعل متعٍد لم �ستوِف مفعولهمفعوًال �ه مقدم وجو�ًا إذا جاء � -٢

  من ألومُ إذا أنا لم أُلْم عثراِت دهٍر   أصبُت بها الغداة فقال الشاعر :

   من:اسم استفهام مبني على الس�ون في محل نصب مفعول �ه مقدم وجو�ًا.

  السبب: تاله فعل متعٍد لم �ستوِف مفعوله.

 M 8 7   ̀ _    ̂ ]L  

: اسم    لفتحة وهو مضاف.استفهام مفعول �ه مقدم منصوب �ا أ�َّ
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  .السبب: تاله فعل متعٍد لم �ستوِف مفعوله

�الفعل فإذا )و الكافأ ءالها (،نصل الضمیر والفعل الالزم المتعد�لمعرفة الفعل ملحوظة:

  فهو الزم،نحو:  لهُ قبّ تو متعٍد وٕاذا لم یفه لهُ قبّ ت

 فعل متعد.          ساعدكساعده                      ساعد    -

 فعل الزم.            Xنجحك         Xنجحھ           نجح      -

  في الجملتین اسمان لالستفهام،أعر�هما.(أ�َّ رجٍل أكرمَت؟ ). (َمن اكرمت؟). وزار�/

: اسم استفهام معرب مفعول �ه مقدم وجو�ًا منصوب �ال   فتحة الظاهرة وهو مضاف.  ج/  أ�َّ

  َمْن: اسم استفهام مبني على الس�ون في محل نصب مفعول �ه مقدم وجو�ًا.

    أعرب (ماذا) غیر مجزأة معززًا �القاعدة.وزار�/ لو قلت (ماذا قال قل�ك) 

     ج/ ماذا:اسم استفهام مبني على الس�ون في محل نصب مفعول �ه مقدم وجو�ًا.

  السبب: تاله فعل متعٍد لم �ستوف مفعوله. 

ل�س �ل جار ومجرور �عد اسم االستفهام �م�ن االعتماد عل�ه في اإلعراب،وٕاّنما ملحوظة:

  جملة ذات معنى نحو:�قاس على أّنه ��ّون معه 

  �قولون جاهد �اجمیل �غزوٍة     وأّ� جهاٍد غیرهّن أر�دُ قال الشاعر: 

فلم ��تمل المعنى بــ(أّ� جهاٍد غیرهّن).لذلك نعرب (أّ�):اسم استفهام مفعول �ه مقدم وجو�ًا 

  منصوب �الفتحة. السبب: تاله فعل متعد لم �سوِف مفعوله.

  :والم�انما�ستفهم �ه عن الزمان  -ثان�اً 

:(متى،أّ�ان،أّنى،أّ� المضافة إلى مایدل على الزمان،�م ما�ستفهم �ه عن الزمان وهي  - أ

 تمییزها یدل على الزمان). إذا �ان

افة إلى مایدل على الم�ان،�م إذا ما�ستفهم �ه عن الم�ان وهي:(أین، أّنى، أّ� المض  -  ب

 تمییزها یدل على الم�ان). �ان

  وتعرب هذه االسماء:



        دوا دس ا  ا ا ا  ارس:                                               ااد اإ       ا 

         ا ادإ                                                                                                                                                      :٠٧٧١١٥٨٣٩٩٣                                                                                        

                 ٠٧٧١١٥٨٣٩٩٣:   ا :        ارس اا  ا ا ا  ادس ا واد               إاد 

١٦ 

 .معرفة مقدمًا إذا تالها اسمخبرًا -١

 M 8 7  mn    p  oL . متى:اسم استفهام مبني على الس�ون في محل رفع خبر

  .معرفة مقدم.السبب :تاله اسم

  M 8 7   Ã  Â  ÁÄ  Å L . أیّاَن:اسم استفھام مبني على الفتح في محل رفع

  معرفة.  السبب :تاله اسم خبر مقدم.

  متى غده    أق�ام الساعة موعدهأ�ا �الیل الصب  قال الشاعر:

  متى:اسم استفهام مبني على الس�ون في محل رفع خبر مقدم. السبب :تاله اسم معرفة.

  M 8 7x     z  yL        .  

  .معرفة أّنى:اسم استفهام مبني على الس�ون في محل رفع خبر مقدم.السبب :تاله اسم

  حالوات الرسائل بیننا       وأیَن أمارات المحّ�ة والودّ  أینَ فقال الشاعر: 

  .معرفة أین:اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم.السبب :تاله اسم 

  وزار�/   إّن المطامع ماعملت مزّلة     للطامعین وأیَن ذاك المطمع

  �یف �عرب اسم االستفهام؟ وث� إجابتك �القاعدة. -  

  استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم.السبب تاله اسم معرفة. أین: اسمج/  

  إذا ما بدا من ساعة الحشر مطلعلهم       آأیدر� ع�اد هللا أین م وزار�/

  استخرج اسم االستفهام في البیت ثم أعر�ه. -

  ج/ أین: اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم.
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 .أوظرف م�ان)إذا تالها فعل تام أو فعل ناقص استوفى خبرهمفعوًال ف�ه(ظرف زمان -٢

                                M 8 7  ±  °.     ̧ ¶  µ   ́ ³L.  

  .مفعول ف�ه.السبب :تاله فعل تام نصبأین:اسم استفهام مبني على الفتح في محل 

  بهرجمتى �ستق�م الظّل والعوُد أعوج    وهل ذهب صرف �ساو�ه قال الشاعر:

  متى:اسم استفهام مبني على الس�ون في محل نصب مفعول ف�ه.السبب :تاله فعل تام.

  أّنى �ان القدوُم واقعًا.

  اسم استفهام مبني على الس�ون في محل نصب مفعول ف�ه. أّنى:

  السبب :تاله فعل ناقص استوفى خبره.

  السفنِ غمَد السیوِف     و�نا عهدناك غمَد  -�ا�حر -متى صرتَ قال الشاعر:

  متى : اسم استفهام مبني على الس�ون في محل نصب مفعول ف�ه(ظرف زمان).

  السبب: تاله فعل ناقص استوفى خبره(غمَد السیوف).

  وزار�/  التأسفّن لماٍض أین صبر�م     الحّبذا أمل إْن قلت الكانا

  ون؟أین صبرتم؟ أو أیَن تصبر ج/  بتغییر مناسب اجعل اسم االستفهام �عرب ظرفًا. -

  لهونا      في ظلها والزمان نضر �م لیلةً  تذ�رُ   وزار�/

  أعرب اسم االستفهام الوارد في البیت معلًال. -

  ج/�م: اسم استفهام مبني على الس�ون في محل نصب مفعول ف�ه (ظرف زمان).

  السبب:تاله فعل تام.
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  مایدل على الحال. -ثالثاً 

  (�یف). وتعرب:وأدواته (�یف) و(أّنى) إذا �انت �معنى 

 .حاًال إذا تالها فعل تام أو فعل ناقص استوفى خبره-١

 M 8 7  '  &  %  $  #  "  !L  

  �یف:اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال. السبب: تاله فعل تام.

 M 8 7  k   j  i  h  g  f  e  d  cL  

  أّنى: اسم استفهام مبني على الس�ون في محل نصب حال.

  السبب: تاله فعل ناقص استوفى خبره. 

  أّنى تخاف جماحها ِمن �عدما        ظهر الدواء وفي ید�ك عنانهاقال الشاعر:

  أّنى: اسم استفهام مبني على الس�ون في محل نصب حال. السبب: تاله فعل تام.

  المطرُ  ی�عثُ  حزنٍ  أ�َّ  أتعلمینَ قال الس�اب:  وزار�/

  ف�ه �الض�اعِ  الوحیدُ  �شعرُ  و�یفَ                   

  �یف توجه إعراب (�یف) على وف� النص الوارد ف�ه؟  

  ج/�یف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال.  

 .خبرًا مقدمًا إذا تالها اسم معرفة-٢

  �یف الرجاء من الخطوب تخلصًا    من �عد ما أنشبَن فيَّ مخال�اً قال الشاعر:

  على الفتح في محل رفع خبر مقدم . السبب : تاله اسم معرفة.�یف: اسم استفهام مبني 
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  �امن هواه أعّزه وأذلني      �یف السبیل إلى وصالك دّلنيقال الشاعر:

  �یف: اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم . السبب : تاله اسم معرفة.

  اآلن والشیب طالع ولقد �نت في عصر الش�اب مجان�ًا    ص�ا� فأّنى قال الشاعر:

  أّنى: اسم استفهام مبني على الس�ون في محل رفع خبر مقدم . السبب : تاله اسم معرفة.

  فكیف �الملح إْن حّلت �ه الغیر       وزار�/ �الملح نصلح مانخشى تغیره 

ت أّن وماإعرابها لو علم ماإعراب (�یف) إذا علمت أّن ال�اء (�الملح) زائدة ذاكرًا السبب؟

  (�یف) تقدیره (نفعل). هناك فعًال محذوفًأ �عد 

  فتح في محل رفع خبر مقدم. السبب: تاله اسم معرفة.ج/ �یف: اسم استفهام مبني على ال

  مبني على الفتح في محل نصب حال .اسم استفهام �یف:

  (�یف نفعل).: إذا قدرنا الفعلالسبب

 ئد للتو�ید فتعرب في محل رفع خبرفهو زا جاء حرف الجر (ال�اء) �عد (�یف) إذاملحوظة:

  مقدم.

  و�عش� الناس من خاٍل بوجنته       فكیف بي وحبیبي �له خالُ  وزار�/

  ؟إذا عّدت ال�اء في (بي) زائدة فما إعراب (�یف)

  في محل رفع خبر مقدم. السبب : تاله اسم معرفة. �یف: اسم استفهام مبني على الفتح

  دث(أّ�،�م):مایدل على الح -را�عاً 

                      منصو�ًا مثل: مطلقاً  مفعوالً  �عده فعل من لفظه، وتعربأّ� المضافة إلى مصدر  -١

  جتهاٍد اجتهدَت؟  أ�َّ دراسٍة درسَت؟أ�َّ ا
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  منصوب بالفتحة. مطلقمفعول أّي : 

  وأّي ثبات أنت في الحرب  تثبت      فأّي فتًى القاك في الحرب معلماً   وزاري/

  تكررت (أّي) في البیت مرتین فماذا أفادت في كل مرة؟ 

  للسؤال عن الحدث. -٢السؤال عن العاقل .  - ١ج/ 

  وزاري/ أّي جمیل من جمیلك أشكر       وأّي أیادیك الجلیلة أذكر

  صغ جملة استفھامیة تعرب  فیھا (أّي) مفعوالً مطلقاً. 

  جمیلك أشكر؟ أو أي ذكر من ایادیك أذكر؟ج/ أّي شكر من 

 ،في محل نصب) مفعوًال مطلقاً �عده فعل من لفظه تعرب(تمییزها مصدرًا  إذا كان:كم -٢

   �م انتصارًا انتصر العراق على أعدائه؟ .  �م ف�ضانًا فاض النهر؟مثل: 

  فكم سع�ًا سعیت وأنت �فء      وقد �نت الم�ّلف �السدادالشاعر :  قال

االستفهام تعرب مجرورة إذا س�قت �حرف جر أو مجرورة �اإلضافة  اسماءجم�ع  -خامساً 

 ن�رة. اسم إذا س�قها

  اإلنسان ف�ما ینو�ه         وِمن أین للحر الكر�م صحاب ث�ی من�قال الشاعر: 

  من:اسم استفهام مبني على الس�ون في محل جر �حرف الجر.

  أنت �اهذا فقلت لهم    إّني أمرٌؤ جده األعلى أبو ال�شر َمنْ قالوا ابن قال الشاعر:

  ابن:خبرمقدم وهو مضاف. َمن: اسم استفهام مبني على الس�ون في محل جر �االضافة.

  قصیدَة أ�ِّ شاعٍر حفظَت؟

  قصیدة :مفعول �ه مقدم وهو مضاف.أّ� اسم استفهام مجرور �االضافة  وهو مضاف.

إذا جاء �عدها فعل ناقص لم �ستوِف خبره تعرب خبرًا جم�ع اسماء االستفهام -سادساً 

        للفعل الناقص.
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م مبني في محل �ان: فعل ماض ناقص. ن�یر:اسم �ان مرفوع �الضمة .�یف:اسم استفها

  :تاله فعل ناقص لم �ستوِف خبره.نصب خبر �ان.السبب 

 M 8 7q p  o       rL  ناقص.عاق�ة:اسم �ان مرفوع �الضمة �ان: فعل ماض

وهو مضاف . الم�ذبین: مضاف إل�ه مجرور �ال�اء.�یف:اسم استفهام مبني في محل نصب 

  خبر �ان.السبب :تاله فعل ناقص لم �ستوِف خبره.

  أّنى تكون �عد رحیل غیوِم العذاِب وأنت سق�م؟ 

  أّنى:اسم استفهام مبني على الس�ون في محل نصب خبر للفعل الناقص. 

  السبب: تاله فعل ناقص لم �ستوِف خبره.

  یوم �ّنا والتسل �یَف �ّنا        نتهاد� من الهو� مانشاءقال الشاعر: 

�ّنا: فعل ماض ناقص مبني على الس�ون، والضمیر (نا) في محل رفع اسم �ان. �یف:اسم 

 ي في محل نصب خبر �ان.استفهام مبن

  أ�ُّ یوٍم �ان امتحاُنك؟ 

أّ�: اسم استفهام خبر مقدم للفعل الناقص منصوب �الفتحة وهو مضاف. السبب: تاله فعل 

  ناقص لم �ستوِف خبره.

  �م م�ًال �ان طول المسافة؟ 

  �م: اسم استفهام مبني على الس�ون في محل نصب خبر مقدم للفعل الناقص.  

  فعل ناقص لم �ستوِف خبره.السبب : تاله 
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  ودعتني بلهفٍة واشت�اق    ثم قالت متى ��ون التالقيقال الشاعر: 

متى: اسم استفهام مبني على الس�ون في محل نصب خبر مقدم للفعل الناقص. السبب : 

  تاله فعل ناقص لم �ستوِف خبره.

  �لما قلُت متى م�عادنا       ضح�ت هند وقالت �عد غدِ  وزار�/

  االستفهام  في محل نصب مستوف�ًا الوجوه المم�نة.   اجعل -

  ج/متى نتواعد؟  . متى ��ون م�عادنا؟  . متى �ص�ح م�عادنا حق�قًة؟ 

  :عن االستفهام وزار�ةاسئلة 

 / أیدر� ع�اد هللا أین مالُهم         إذا ما بدا من ساعة الحشر مطلعُ ١س

  ج/ أیدر� ع�اد هللا أم یجهلون.بدا�ة البیت استفهامًا تصورّ�ًا.  اجعل االستفهام في 

  / إنَّ یوم الفراق یوم عبوس         أّ� سیٍل تسیل منه النفوس٢س

  ج/ استفهام تصور.ما نوع االستفهام؟   

  / تذ�ُر �م لیلًة لهونا                في ظلها والزمان نضرُ ٣س

  نوعه.استخرج ما تجده من استفهام مبینًا 

  �م: استفهام تصور.    م تصدی� والهمزة محذوفة للتخفیف.ج/ تذ�ر: استفها

  / ی��ي و�ضحك ال حزنًا وال فرحًا       �عاش� خ�َّ سطرًا في الهو� ومحا٤س

  ج/ �یف ی��ي.  لمضمون الشطر األول من ( ی��ي ).صغ استفهامًا و�أداة مناس�ة 
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عیٌب إال �ثرة �المك، قال: أفتسمعون صوا�ًا أم / قیل لـ ( مط�ع بن إ�اس ): ما ف�ك ٥س

  قالوا: بل نسمع صوا�ًا، قال: فالز�ادة من الخیر خیر. خطأ؟

  ج/ استفهام تصور.ما نوع االستفهام في النص؟ 

َ َیَر� / قال تعالى: ٦س    . َأَلْم َ�ْعَلْم ِ�َأنَّ �َّ

  خصائصها، ما هي؟تمیزت همزة االستفهام في القول الم�ارك بخاص�ة من 

  ج/ �ستفهم بها عن المنفي.

  / أل�س ف�ك من العشاق حیرتهم     فكیف ال �فهم العشاق نجواك٧س

  ج/ اختصت بدخولها على المنفي.�ماذا اختصت الهمزة في البیت؟ 

  / أما تر� ظفرًا حلوًا سو� ظفر     تصافحت ف�ه ب�ض الهند واللمم٨س

  الوارد في النص �غیر الهمزة؟ ولماذا؟لماذا ال یجوز أن ��ون االستفهام 

  ج/ ألن الكالم منفي، االستفهام تصدی�.

  / وال أفر� في ح� غدًا لیٍد         فضلى أما �عرُف اإلحسان إنسانُ ٩س

  أ�م�نك وضع ( هل ) م�ان الهمزة؟ علل ذلك. 

  ج/ ال �م�ن، ألن الهمزة �ستفهم بها عن المنفي، وهل للمثبت فق�.

  تبي ال یرُد جوابها    فهل أكرمت َأّال تقابل �الرد/ فما �ال �١٠س

  استبدل �حرف االستفهام حرفًا آخر واكتب الع�ارة مع التعلیل.

 ج/ أ فأكرمت. ألنَّ الهمزة لها الصدارة في الكالم.
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  / أنجوم لیلي أین بدر� طالعًا      أومنه ما تتعلمین أفوال١١س

  إجابتك �التعلیل.استبدل بـ( هل ) �األداة الثان�ة معززا 

  ج/ وهل منه / تقع الواو �عد الهمزة ألن الهمزة لها الصدارة في الكالم أما هل فتس�قها.

  / متى �ستق�م الظل والعود أعوج      وهل ذهب صرف �ساو�ه بهرج١٢س

  ج/ أوذهب صرف.ستبدل �حرف االستفهام حرفًا آخر.   ا

 األعـداء، أفتحـ�ُس / قال المأمون ألحد قضاته: ( رو�دك أیها الق١٣س
ّ
اضي، ال تشمت بـي

-أصحابي ولي بهم حاجة؟ قال: نعم لئال �مشوا في أمـر ال حـ� لـك ف�ـه، فقـال لـه: اقـِض 

  �ما شئت فإنما االمتحان أردت ). -أیدك هللا

  ماذا تسمي االستفهام المذ�ور، وِ�َم اتسمت الهمزة؟ و�یف تقول لو �انت األداة ( هل )؟

  دارة في الكالم فس�قت الفاء. فهل تح�س أصحابي...ج/ تصدی�. وللهمزة الص

  / �ا دار سعد� ما لر�عك خاشعًا     حلى البلى �طولها فأحالها١٤س

  ج/ ما لر�عك: استفهام نوعه تصور.ما تجده من استفهام مبینًا نوعه.    استخرج 

  / قدمَت على الكر�م �غیر زاٍد     ِمَن األعماِل ذا ذنٍب عظ�م١٥س

  ج/ تصدی�، حذفت الهمزة تخف�فًا.نوع االستفهام؟ وما میزة أداته؟    ما

  / مهًال سلیل المجد أّ� مهند       طال القراع �ه ولم یتفلل١٦س

  إلى أ� معنى خرج االستفهام في البیت؟ وما نوعه؟

  ج/ خرج إلى معنى النفي، نفي ضمني.
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  حر/ إالَم ر�و�ك متن الرمال     لطي األصیل وجوب الس١٧س

  ج/ خرج إلى معنى المجاز� ( التعجب ).ي النص استفهام، إلى أ� غرض خرج؟    ف

  د هللا سائًال یوم عرفة فقال له:/ رأ� ابن عب١٨س

  ( �ا عاجُز أفي مثل هذا الیوم غیر هللا تسأل ؟ )

  إلى أ� معنى خرج االستفهام ؟ ج/ خرج إلى معنى التعجب.

ِ ُتِر�ُدونَ ِإْذ َقاَل  / قال تعالى: ١٩س    ِألَِب�ِه َوَقْوِمِه َماَذا َتْعُبُدوَن  َأِئْفً�ا آِلَهًة ُدوَن �َّ

  إحد� أداتي االستفهام خرجت إلى غرض مجاز�. دل علیها مبینًا نوع الغرض.

  ج/ الهمزة. الغرض هو التعجب.

ْثلَ  / قال تعالى: ٢٠س   ْیَها ُقْلُتْم َأنَّى َهَذا َأَوَلمَّا َأَصاَبْتُكم مُِّصیَ�ٌة َقْد َأَصْبُتم ّمِ

  ج/ استفهام مجاز� خرج للتعجب.نى خرجت (أنى) في النص الكر�م ؟ إلى أّ� مع

  / ترد( �یف ) �معان مختلفة، وضحها من خالل ما �أتي:٢١س

ـــف ینـــام المـــرء مستشـــعر الجـــو�)-٢(�یـــف تكفـــرون �ـــا�)-١  ـــك فـــي -٣(�ی (�یـــف حال

  .االمتحان)

  استفهام حق�قي.-٣خرج إلى معنى النفي.-٢التعجب.خرج إلى معنى  -١ج/ 

  / أتن�ر �ا ابن اسح� إخائي        وتحسب ماء غیر� في إنائي٢٢س

   ج/ استفهام تضمن معنى التعجب.استفهام، فما الغرض الذ� أفاده؟   في النص
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M   l  k  jm  no    p  q  x  w  v  u  t  s  r 7 8 /٢٣س

yL .  

      في الموضعین واختلف امالؤها، �یف تعلل ذلك؟دخل حرف الجر على (ما) 

  ج/ألّن (ما) في الموضع الثاني استفهام�ة، وس�قت �حرف جر.

  /و��سمّن عن دّر تقلدَن مثله     �أّن التراقي وشحت �الم�اسم٢٤س

  حتى إذا افترقا عادت ولم �عد   أّ� األكِف ت�ار� الغیث ماتفقا       

منفصلین ��ون الجاروالمجرور جوا�ًا لهما �أوجز لف� في البیت األول صغ سؤالین  -١

 وأخفه.

 .ماإعراب(أّ�) ولماذا؟ و�یف تجعلها تدل هلى الحدث -٢

:-�٢َم وشحت التراقي؟ عّم ی�سمّن؟ -١ج/   اسم استفهام مبتدأ مرفوع �الضمة.ا�ُّ

  تالها فعل متعٍد استوفى مفعوله./تحو�لها للحدث:أ�َّ ت�اٍر ت�ار� الغیث. السبب:

  /ما�اُل �تبي ال یرد جوابها     فهل أكرمت أّال تقابل �الردّ ٢٥س

استبدل �حرف االستفهام حرفًا آخر  -٢ماإعراب اسم االستفهام مستضیئًا �القاعدة؟  -١

  واكتب الع�ارة مع التعلیل.

  ما:اسم استفهام مبني على الس�ون في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم. -١ج/

  السبب: تالها اسم معرفة.

  أفأكرمت....الهمزة لها الصدارة في الكالم،إذ انها تسب� أحرف العطف.- ٢ 

  /   قدمت على الكر�م �غیر زاٍد      من األعمال ذا ذنُب عظ�م٢٦س
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  �اداُر مافعلت �ك األ�اُم           ضامتِك واال�اُم ل�س تضامُ            

 مانوع االستفهام في البیت األول ومامیزة أداته؟ -١

 السؤال في البیت الثاني إذا أردنا إعراب اسم االستفهام مبتدأ؟�یف ��ون  -٢

  �ادار مافعلته... -٢  تصدی�، الهمزة حذفت للتخفیف جوازًا والتقدیر(أقدمت...). -١ج/

  / عجبُت لها اّنى ��ون غناؤها       فص�حًا ولم تفغر لمنطقها فما٢٧س

  ِم وال هذ� االغار�دأصخرة انا مالي التحر�ني         هذ� المدا         

 مامعنى أداة االستفهام في البیت االول؟ -١

 ماالسلوب الذ� خرجت إل�ه(ما) االستفهام�ة؟ -٢

  التعجب. - �٢معنى (�یف).    -١ج/

  من أجتذ�؟ �ّل أمٍر ف�ك منتقٍض.     /  من اشتكي؟ وٕالى من اعتز�؟ وند�٢٨س

  القاعدة.ج/ماإعراب(من) االستفهام�ة الواردة ثالث مرات؟ مع ذ�ر 

  نصب مفعول �ه مقدم وجو�ًا. اسم استفهام مبني على الس�ون في محل من ):١( 

  القاعدة:تالها فعل متعٍد لم �ستوف مفعوله(اشتكي). 

  على الس�ون في محل جر �حرف الجر.اسم استفهام مبني من  ):٢( 

  القاعدة:س�قت �حرف الجر(إلى).

  حل جر �االضافة.  اسم استفهام مبني على الس�ون في ممن  ):٣( 

   القاعدة: س�قت �اسم ن�رة مضاف.
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  اسلوب النفي                                      

  النفي أسلوب یراد �ه نقض ف�رة وٕان�ارها فهو ضد اإلث�ات.وهو نوعان:

  النفي الضمني. -ثان�اً        النفي الصر�ح.  -أوال

                                                           تستعمل �حسب ما�قتض�ه المقام وهي::وله أدوات أوًالــ النفي الصر�ح(الظاهر)

  ال،الت،لم،لن،الم الجحود،غیر).،إْن ،(ل�س،ما،

  فعل ماض ناقص جامد �فید النفي یختص بنفي الجملة االسم�ة.:.ل�س١

  ه.یرفع المبتدأ اسمًا له و�نصب الخبر خبرًا لالتأثیر اإلعرابي: -

  ینفي اتصاف المبتدأ �الخبر.التأثیر المعنو�:  -

تنفي زمن الحاضر بدون قر�نة لفظ�ة.فال�صح أْن نقول:"لسُت مسافرًا الداللة الزمن�ة:  -

  اآلَن". وتنفي زمن المستقبل �قر�نة." لسُت مسافرًا غدًا"

   محمٌد مجتهُد          ل�س محمٌد مجتهداً   

  و��ون:اسم ل�س: -

  ول�س الصبُر في سوح الرزا�ا        مذًال لأل�اة وال الكرام ظاهرًا مرفوعًا نحو:أ.اسمًا 

  ب.اسمًا مبن�ًا في محل رفع �اسم اإلشارة واسم الموصول نحو:

 اْلَمْوَتى" َأَلْ�َس َذِلَك ِ�َقاِدرٍ :" قال تعالى
َ
  َعَلى َأن ُ�ْحِیي

  جاءه في داره رائدا الو�لول�س الذ� یت�ع الو�ل رائدًا         �من  قال الشاعر:

  . M 8 7  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �   ~  }L  ج. ضمیرًا متصًال نحو:
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  .M 8 7&  %  $       #  "  ! L  د.ضمیرًا مستترًا نحو:

  المضارع أو "ما"والفعل الماضي نحو: والفعل "أنْ ".مصدرًا مؤوًال من هـ

 M 8 7    )  (  '  &  %  $   #  "L  M    Ù  Ø   ×  Ö  Õ  ÔL   

  و��ون:خبر ل�س: -

  مفردًا : "أ� ل�س جملة أو ش�ه جملة" نحو:  . أ

  ولسُت إذا ما صاحٌب خان عهده        وعند� له سٌر مذ�عًا له سراً      

 جملة نحو:  . ب

  ولكن على أقدامنا تقطر الدما  تدمى �لومنا    ولسنا على األعقاب قال الشاعر:

 النفِس یترُك ش�مًة        �ن�ٍع جر� َعْذَب المشارب رائقاَ قال الشاعر: ول�س �ر�ُم 

  ش�ه جملة(جار ومجرور أو ظرف) نحو: ج.   

 M 8 7   N   M   L  K  J  IL   

  أنتم ملء خافقي �ّل وقٍت         ل�س بیني و�ین�م ِمْن حجابقال الشاعر:

    إل�ه یؤولف�ا لك ِمْن لیٍل نأ� عنه ص�حه      فل�س له فجٌر  : وزار�  

  حّدد معمولي (ل�س).

  ج/ له: ش�ه جملة خبر مقدم     فجر: أسم ل�س مؤخر مرفوع.

  ملحوظات:

 �عمل �ال قید أو شر� وٕاْن تقدم الخبر على المبتدأ أو انتقض نفیها بـ"إّال": "ل�س" .١
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 M 8 7  i  h  g   f  e  dL  

  زائًال مثل الدخانول�سْت رحلُة األ�ام اّال          متاعًا  وقال الشاعر:

ل�س المفرد لتو�ید النفي و��ون  یجوز  دخول حرف الجر الزائد" ال�اء" على خبر .٢

  .M 8 7     ̧  ¶  µL  الخبر مجرور لفظًا منصوب محًال نحو:

 M 8 7è  ç  æé    ì  ë  êL.   

  ول�سْت عش�اُت الحمى برواجٍع      لنا أبدًا ما أورق السلم النضرقال الشاعر: 

   وال خیر ف�من ال یدوم له عهد         بدائموزار�/ أر� عهدها �الورد ل�س  

  أعرب ما تحته خ�. 

  ج/ بدائم: ال�اء حرف جر زائد للتو�ید. دائم: خبر ل�س مجرور لفظًا منصوب محًال. 

  .ج/ لسُت بذ� مال   .وزار�/ ( لسُت ذا مال ) صغ الع�ارة بوضعك حرفا یؤ�دها 

جر زائد لتو�ید النفي على اسم ل�س �شر� أن ��ون اسمها ن�رة ف��ون تدخل (ِمْن)حرف  .٣

 االسم مجرورًا لفظًا مرفوعًا محًال.

  حجاٍب.ظلمتني الخطوب حتى �أّني   ل�س بیني و�ینها من   -

  . صدی�ٍ ل�س له من   -

  ی�اهي زهرة العمر أو ینال رضاها ِمْن جمیٍل  ل�س في الحي  -

  جمیل: أسم ل�س مجرور لفظًا مرفوع محًال.      من: حرف جر زائد للتو�ید.

.  تدخل همزة االستفهام على (ل�س) فت�قى عاملة إال أن معنى الجملة یتحول من منفي ٤

   M 8 7W   V  U  T L      إلى مثبت نحو:
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إذا دخلت (ل�س) على جملة فعل�ة تعرب (ل�س) فعًال ناقصًا واسمه ضمیرًا مستترًا . ٥

  والجملة الفعل�ة في محل نصب خبر نحو: 

  وزائرتي �أن بها ح�اٌء               فل�س تزوُر إال في الظالم    

  وعادُة النصِل أن یزهى بجوهره      ول�س �عمُل إال في ید� �طل

  وزار�/ �ا دار ما فعلْت �ك األ�ام      ضامتك واأل�ام ل�س تضاُم. 

  أعرب أداة النفي وأذ�ر معمولیها. 

  ج/ ل�س: فعل ماض ناقص جامد مبني على الفتح. أسمها ضمیر مستتر تقدیره (هي)

  خبرها الجملة الفعل�ة (تضام) في محل نصب. 

  ُت في علم النجوم خبیراوزار�/ ماذا سألقي في غٍد ال تسألي        أنا لس

       ) خبرها.ج/ الضمیر (التاء) اسمها. و(خبیراً    عّین معمولي (ل�س) في النص.

حرف �فید النفي المحل له من االعراب یدخل على الجملة االسم�ة و�دخل :ما" الناف�ة. "٢

  على الجملة الفعل�ة وله ثالثة أنواع:

والتؤثر  التي فعلها ماض أو مضارع  للجملة الفعل�ة،:وهي الناف�ة أ. "ما" الناف�ة غیر العاملة

  عاملة(حرف المحل له من اإلعراب). غیرف�ه من الناح�ة االعراب�ة على الجملة لذا سمیت 

  ــ تدخل على الفعل الماضي و تنفي حدوثه في الزمن الماضي نحو:

 M 8 7  Ë  Ê    É  È  Ç  ÆL    . M 8 7   U  T   S  RL.  

، الفعل المضارع وتنفي حدوثه وتخلصه إلى الحال(الحاضر)،بدون قر�نةــ تدخل على 

   M 8 7 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð L :نحو



        دوا دس ا  ا ا ا  ارس:                                               ااد اإ       ا 

         ا ادإ                                                                                                                                                      :٠٧٧١١٥٨٣٩٩٣                                                                                        

                 ٠٧٧١١٥٨٣٩٩٣:   ا :        ارس اا  ا ا ا  ادس ا واد               إاد 

٣٢ 

  وٕاّنما الناُس �الملوك وما           تفلُح عرٌب ملو�ها عجمُ قال الشاعر:

  ،نحو:الساعة...)م،،الیو ،مثل:(اآلننضع �لمة في الجملة تدل على زمن الحاضرأن  الیجوزو 

  . ما �شارُك فؤاد في الم�اراة اآلن  أن نقول: فال یجوز    .فؤاد في الم�اراةما �شارُك 

   أش�و النو� ولهم من عبرتي عجٌب     �ذاك �نت وما أش�و سو� الكللِ  وزار�/

  ج/ أش�و اآلن.   (ما أش�و) أسلوب نفي، ف�یف تثبته واضعًا داللته الزمان�ة؟

  .M 8 7          7    6   5     4    3  2  1   0  /  .L / وزاري

سالكم) وهل �م�نك استعمال (أالن) معها في غیر اآل�ة الكر�مة؟ أما صفة األداة في (ما 

      ولماذا؟

ناف�ة غیر عاملة،ال�م�ن استعمال (أالن) ألنها تنفي الحاضر من غیر  ج/ صفة األداة:

  قر�نة.

  الجملة الفعل�ة فنفیها غیر مؤ�د لذا تحتاج إلى قسم لتو�یده:إذا دخلت " ما" على ملحوظة:

  ) .وهللا، �ا�، تا�،لعمرك، لعمر� (

  شمس والغر�ت           إّال وذ�رك مقرون �أنفاسي وهللا ماطلعت قال الشاعر:

وهي الناف�ة للجملة االسم�ة،تسمى �الحجاز�ة ألّن أهل ب ــ "ما"الناف�ة العاملة عمل ل�س:

  ، �شرطین هما:از �عملونها،فترفع المبتدأ اسمًا لها وتنصب الخبر خبرًا لهاجالح

 ینتقض نفیها بإّال ،فإن انتقض نفیها بـ(إّال) �طل عملها وسمیت مهملة. أالّ  .١

  یتقدم خبرها على اسمها فإن تقدم اسمها على خبرها �طل عملها وسمیت مهملة.أّال  .٢

 M 8 7     A    @     ?  >  =  <  ;  :      L   
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  �شرًا: خبرها منصوب.     هذا: أسم أشارة مبني في محل رفع اسمها.

  إذا لم ��ن في فعله والخالئ�    وما الحسُن في وجه الفتى شرفًا    قال الشاعر:

  شرفًا: خبرها منصوب.  الحسن: أسم "ما" مرفوع .

 M 8 7  ;  :  9  8  7  6L .  

  أنتم:مبتدأ مرفوع.  �شر:خبر مرفوع.  بإّال.ناف�ة مهملة �سبب انتقاض نفیها ما:  

     M 8 7   ;  :  9  8L  

لها:ش�ه جملة (جار ومجرور)خبر مقدم.   سبب تقدم خبرها على اسمها.  ناف�ة مهملة �ما:

  قرار:خبر جرور لفظا مرفوع محًال.

  وزار�/ إذا المرء لم ��فف عن الناس شره       فل�س له ما عاش منه مصالح 

  (ما له مصالح) و(ل�س له مصالح) ف�یف تعرب (مصالح) في الحالتین؟نقول: 

  تعرب أسم ل�س مؤخر مرفوع. مصالحل�س له .تعرب مبتدأ مؤخر مرفوع  مصالحما له  ج/ 

M 8 7%  $  #  "  !&  +  *      )  (    ',  1  0   /  .   -2    3 / وزاري

  9  8     7  6  5  4L   Mu         t  s  r  q  vw      y  x  zL 

  جاءت (ما) مرة عاملة ومرة مهملة وضحها و�ّین سبب اإلهمال. 

  ما الح�اة : ناف�ة مهملة انتقض نفیها بـ ( إال ) .ما أنا: ناف�ة عاملة  .ج/      

  ملحوظات:

،فاذا �انت الجملة منف�ة بـ"ل�س" مستتراً  الیجوز أن ��ون اسم "ما" الحجاز�ة ضمیراً  .١

   المستتر )، فنقوم بتحو�ل الضمیرل�س)بــ(مامستترًا،وطلب منا استبدال ( واسمها ضمیراً 
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  ،نحو:الى ضمیر منفصل ظاهر

اسم (ل�س) ضمیر مستتر تقدیره هو، عند االستبدال . ما أنا للشيء الذ� ل�س بنافعي

  .تص�ح: ماهو بنافعي

الیتصل بها ضمیر،فنقول  ال�صح أن �أتي اسم "ما" الحجاز�ة ضمیرا متصًال؛ ألّن "ما"  .٢

 .عند استبدال ل�س بـ(ما) تص�ح ما أنا لستُ مثًال: 

  .عند استبدال ل�س بـ(ما) تص�ح ما أنت لستَ 

  .عند استبدال ل�س بـ(ما) تص�ح مانحن لسنا

  عند استبدال ل�س بـ(ما) تص�ح ماهّن. لْسنَ 

 وزار�/ ألسَت تر� الخطوب لها رواح     عل�ك �صرفها ولها ��ور 

ة النفي ما �شبهها معنى (ألست تر�) أسلوب نفي، �یف تصوغ الع�ارة لو استبدلت �أدا 

   ج/ ما أنت تر� الخطوب....  وعمًال. 

مجرورًا  لتو�ید النفي و��ون الخبریجوز دخول حرف الجر(ال�اء) على خبرها المفرد  .٣

 M 8 7  ì  ë  ê  éL        لفظًا منصو�ًا محًال نحو:

  ال�اء: حرف جر زائد للتو�ید. ظالم: خبر(ما) منصوب محًال مجرور لفظًا.

وهي ناف�ة للجملة االسم�ة ولكنها لم تستوف احد شرو� إعمالها. فتكون ج ـــ"ما" الناف�ة المهملة:

  ناف�ة مهملة و�عرب ما �عدها مبتدأ وخبرًا وذلك: 

  أن ینتقض نفي الخبر �أّال. -٢أن یتقدم الخبر على االسم.    -١   
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  ش�ه جملة في محل رفع خبرمقدم  ، من: زائدة للتو�ید . ناف�ة مهملة، "له" ما:
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  مبتدأ مؤخر مجرور لفظًا مرفوع محًال. قوة:

"ما" ناف�ة مهملة، أنت: ضمیر منفصل في محل رفع   ""َوَما َأْنَت ِإالَّ َ�َشٌر ِمْثُلَنا :قال تعالى ــ

          مبتدأ، "إّال": أداة حصر، "�شر": خبرمرفوع.

  ملحوظات:

  إن الخبر تقدم على المبتدأ إذا جاء �عد (ما) ش�ه جملة (ظرف أو جار ومجرور).نعرف  .١

  َوَما َلُهم ِ�ِه ِمْن ِعْلٍم ِإن َیتَِّ�ُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ َال ُ�ْغِني ِمَن اْلَح�ِّ َشْیئً  قال تعالى: 

  ما: ناف�ة مهملة (لتقدم الخبر على المبتدأ).

  ومجرور وش�ه الجملة في محل رفع خبر مقدم.لهم: جار 

  من علم:من: حرف جر زائد للتو�ید،علم: مبتدأ مؤخر مجرور لفظًا مرفوع محًال.

وردت (ِمن) حرف جر زائد للتو�ید داخلة على المبتدأ �عد ما المهملة والمبتدأ الن�رة حیث   .٢

 مرفوعًا محًال.السم �عدها مبتدأ مجرورًا لفظًا �عرب ا
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  وزار�/ أعرب ما تحته خ�:

  إال صنائع جاءته من األدب        ما له حسبورّب محمود فعل 

       ج/ ما: ناف�ة مهملة. له: ش�ه جملة في محل رفع خبر مقدم. حسب: مبتدأ مؤخر مرفوع.

  أنواع ما غیر الناف�ة:

  س�اق الكالم والقرائن.وهي على أنواع وتفهم من 
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ونستفهم بها عن غیر العاقل وأجناسه وصفاته وللسؤال عن صفة من (ما) اسم استفهام: -أ

  �عقل.

   َما َمَنَعَك َأن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ِبَیَد�َّ  قال تعالى: 

  .وهي ن�رة تامة �معنى شيء مبن�ة على الس�ون تالزم ص�غة ( ما افعله!)(ما) تعجب�ة: - ب

  ما أجمَل النهر�ن في منهل عذٍب!.     " َفَمآ َأْصَبَرُهْم َعَلى النَّارِ  "قال تعالى: 

  وهي أداة جازمة تحتاج لفعلین هما فعل الشر� وجوا�ه.(ما) شرط�ة جازمة: -ج

   " َوَما ُتنِفُقوْا ِمْن َخْیٍر َفألنُفِسُ�مْ  "قال تعالى: 

موقعها من الجملة ألنها اسم وتحتاج إلى وتعرب حسب (ما) موصولة �معنى (الذ�): -د

  صلة الموصول وجملة صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب.

   "ِإّن َما ُتوَعُدوَن آلٍت  "قال تعالى: ،   "     َما ِعنَدُ�ْم َینَفُد َوَما ِعنَد ّ�ِ َ�اقٍ " قال تعالى: 

  قال تعالى: "ن َواْلَقَلِم َوَما َ�ْسُطُروَن"

وقعت (ما) قبل (ل�س)، أو (لم)، أو (ال) أو �عد (إال) فهي موصولة نحو قوله  إذاملحوظة:

   تعالى:

نَساَن َما َلْم َ�ْعَلمْ  "  ، " َلْ�َس ِلي ِ�ِه ِعْلمٌ ما  " ي َأْعَلُم َما َال َتْعَلُمونَ "  "،  َعلََّم اإلِْ  "،" َقاَل ِإنِّ

 "لَّْمَتَناَقاُلوْا ُسْ�َحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما عَ 

حرف مصدر� تكون هي وما �عدها مصدرا مؤوًال له محل من :(ما) المصدر�ة - ه

  اإلعراب، تختص �الدخول على الجملة الفعل�ة. وهي نوعان: 

  : تؤول مع الفعل �مصدر صر�ح نحو:مصدر�ة .١

  تب�انه             "ُیَجاِدُلوَنَك ِفي اْلَح�ِّ َ�ْعَد َما َتَبیََّن لهم  " قال تعالى:
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  سع�ه                 َوَأْن َلْ�َس ِلْإلِنَساِن ِإالَّ َما َسَعى  قال تعالى:

  كَصْبر                                فَاْصِربْ َكَما َصبَـَر ُأوُلو اْلَعْزمِ  قال تعالى:

: تدل على الدوام واالستمرار ومصدرها صر�ح �عرب نائ�ًا عن ما) مصدر�ة الظرف�ة( .٢

  نحو: ظرف الزمان ولغرض التعرف علیها �صح تقدیرها بـ (طالما)

       "إن أر�د إّال اإلصالح ما استطعُت  "قال تعالى:   

َماَواُت َواْألَْرُض  "قال تعالى:     "َخاِلِدیَن ِفیَها َما َداَمْت السَّ

  وزار�/ إذا المرء لم ��فف عن الناس شره       فل�س له ما عاش منه مصالح 

  ج/ ما مصدر�ة ظرف�ة.           نوع (ما)؟ما 

  :(ما) الزائدة الكافة -و

  تدخل على (إّن وأخواتها) فتكفها عن العمل وتسَوغ لها الدخول على الجملة االسم�ة  -١

  "ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة " قال تعالى:  والفعل�ة. (إّنما، �أنما، لعلما، لكنما، لیتما) نحو: 

تدخل على حرف الجر الشب�ه �الزائد (رّب) فتكفه عن عمل الجر وتسوغ له الدخول  -٢

  رّ�ما �أتي محمدٌ   .رّ�ما أٌخ لم تلده لك أمك  على األسماء واألفعال نحو:

  نحو:تدخل على األفعال(قّل، طال، شّد، قصر، �ثر) فتكفها أ�ضًا عن رفع الفاعل. -٣

   .قّلما وفیُت �عهد� 

  وهي التي تز�د الكالم تو�یدًا وحذفها ال یخل �الجملة ومن مواطنها::  للتو�یدما الزائدة  -ز

 إذا اتصلت �أدوات الشر� الجازمة وغیر الجازمة نحو: -١

 "َفَأْیَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه �َِّ " قال تعالى:  
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 وحد�أك�ًال فأني لسُت آكله       إذا ما صنعِت الزاَد فالتمسي لهقال الشاعر: 

ِ ِلْنَت َلُهمْ  "قال تعالى:  إذا توسطت بین الجار والمجرور. نحو: -٢    "َفِ�َما َرْحَمٍة ِمْن �َّ

   " َقاَل َعمَّا َقِلیٍل َلُ�ْصِ�ُحنَّ َناِدِمینَ  "قال تعالى:         

  إذا توسطت بین المضاف والمضاف إل�ه.( غیر، دون، �عد ) نحو:  -٣

  ولكن شفني       هم أراه قد أصاَب فؤاد�من غیر ما سقٍم قال الشاعر:

  وزار�/ واولیتني ما لم أكن أستحقه       واني لداع ما حییت وذاكر

   وردت (ما) مرتین فما نوعها في �ل مرة؟

  ج/ ما لم: ما اسم موصول. ما حییت: مصدر�ة ظرف�ة.

ِ�َحِف�ٍ�  َقاُلوْا َ�ا  َعَلْ�ُ�م َوَما َأَناْ َ�ِق�َُّة ّ�ِ َخْیٌر لَُّكْم ِإن ُ�نُتم مُّْؤِمِنیَن   وزار�/ قال تعالى:

َألَنَت  ِإنَّكَ  َنَشاء َماُشَعْیُب َأَصَالُتَك َتْأُمُرَك َأن نَّْتُرَك َما َ�ْعُبُد آَ�اُؤَنا َأْو َأن نَّْفَعَل ِفي َأْمَواِلَنا 

ِشیدُ  �ِّي َوَرَزَقِني ِمْنهُ  اْلَحِل�ُم الرَّ َنٍة ّمِن رَّ  َبیِّ
َ
ِرْزًقا َحَسًنا َوَما  َقاَل َ�ا َقْوِم َأَرَأْیُتْم ِإن ُ�نُت َعَلى

ِإالَّ ِ�اّ�ِ  َما َتْوِف�ِقيوَ  َما اْسَتَطْعتُ ُأِر�ُد َأْن ُأَخاِلَفُ�ْم ِإَلى َما َأْنَهاُكْم َعْنُه ِإْن ُأِر�ُد ِإالَّ اِإلْصَالَح 

ْلُت َوإَِلْ�ِه ُأِنیُب َعَل�ْ    ِه َتَو�َّ

  وضح نوع ما تحته خ�: -

ج/ ما أنا : ناف�ة عاملة    ما نشاء : أسم موصول    ما استطعت : مصدر�ة ظرف�ة                              

   ما توف�قي: ناف�ة مهملة.       

         ج/ ما: ناف�ة عاملة، (أنا) ضمیر  ما نوع (ما) األولى؟ و�یف تعرب الضمیر (أنا)؟ -     

  منفصل في محل رفع أسمها. 

  وزار�/ تنسم من شم�م عرار نجد     فما �عد العش�ة من عرار  

  اجعل(ما) ناف�ة عاملة وغیر ماتراه مناس�ًا.  ج/مامن عراٍر �عد العش�ة.
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  : وهي على أنواع:الناف�ة(ال)-٣

 ،تنفي خبرها عن جم�ع جنس اسمهاهي أداة تنفي الجملة االسم�ة (ال) الناف�ة للجنس:   - أ

وتعمل عمل الحروف المشّبهة �الفعل،فتنصب المبتدأ و�سمى اسمها وترفع  نف�ًا مؤ�دًا.

 نحو قولنا:الخبر و�سمى خبرها،

  .(نفي صفة الذم عن �ل عالم)     ال عالَم مذموٌم .   

  .(نفي الخسارة عن �ل طالب علم)  ال طالَب علٍم خاسُر.   

  وشرو� عملها:   

 نحو: أْن ��ون اسمها وخبرها ن�رتین. وٕاذا ورد المبتدأ معرفة تكون ناف�ة مهملة و�جب تكرارها. -١

  ال: ناف�ة مهملة لدخولها على معرفة.  ال القوُم قومي وال األعوان أعواني. 

  ال: ناف�ة مهملة لدخولها على معرفة. ال الطالُب ناجٌح وال صاح�ه .
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 ال: ناف�ة مهملة لدخولها على معرفة.

 ، نحو:أْن ��ون اسمها غیر مفصول عنها �فاصل �معنى أّال یتقدم خبرها على اسمها -٢

  ال في الصف طالٌب.   (فصل بین ال واسمها ش�ه جملة)

  جناحمنها  على المجلبل�س على مغرمها سّ�ة    وال 

  جملة خبر مقدم، (جناح): مبتدأ مؤخر.ال: ناف�ة مهملة .(على المجلب): ش�ه 

اّال یدخل علیها حرف جر فإْن دخل علیها تسمى ناف�ة غیر عاملة معترضة بین الجار  -٣

 والمجرور، نحو:
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 عاملة معترضة بین الجار والمجرور.قدمُت إلى المدرسة �ال فطوٍر. ال: ناف�ة غیر  -

 ال: ناف�ة غیر عاملة معترضة بین الجار والمجرور        هذا نصر �ال هز�مة. -

 من الجواب أشد على السف�ه        مخاط�ة السف�ه �ال جواٍب  -

  النفي بـ(ال) الناف�ة للجنس أبلغ وأو�د من (ال) الداخلة على الفعل المضارع. ملحوظة:

  .للهالِل  . أقو� من    الیر� الهاللالرؤ�َة 
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  خیَر في وّد امرٍئ متقلٍب     إذا الر�ح مالت مال حیث تمیل الو قال الشاعر:

  الخیَر في دفع الرد� �مذلٍة   �ما رّدها یومًا �سوءته عمروقال الشاعر : 

  �اتي اسم ال الناف�ة للجنس على حالتین: إعراب اسم (ال) الناف�ة للجنس:

: ��ون اسم (ال) الناف�ة للجنس مبن�ًا على ماینصب �ه إذا �ان مفردًا(المضاف وال مبني  - أ

�اء في المثنى وجمع المذ�ر السالم شب�ه �المضاف) إذ ُیبنى على الفتح في المفرد وعلى ال

 وعلى الكسر في جمع المؤنث السالم ،و�لها مبن�ة في محل نصب.

 . عامَل: اسم ال الناف�ة للجنس مبني على الفتح في محل نصب. العامَل مهملٌ  -

 اسم ال الناف�ة للجنس مبني على ال�اء في محل نصب..  عاملیِن:ال عاملیِن غیر نافعینِ  -

 . عاملیَن:اسم ال الناف�ة للجنس مبني على ال�اء في محل نصب.  مهملونَ العاملیَن  -

 . طال�اِت:اسم ال الناف�ة للجنس مبني على الكسر في محل نصب. ال طال�اِت غائ�اتٌ  -

  �حشر الناس البنیَن وال آ�اء      إّال وقد ات�عتهم شؤون قال الشاعر:

  ي محل نصبال: ناف�ة للجنس. بنیَن: اسمها مبني على ال�اء ف
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  قال الشاعر:فـال خلیلیِن ی�قي الدهر وّدهما     إذا خّ�مت في الدنا �ل الحماقاتِ 

  ال: ناف�ة للجنس . خلیلیِن: اسمها مبني على ال�اء في محل نصب.

  إّن الش�اب الذ� مجد عواق�ه    ف�ه نلّذ وال لّذاِت للشیِب قال الشاعر:

  الكسر في محل نصب. : اسمها مبني على ال: ناف�ة للجنس. لّذاتِ 

 ��ون اسم (ال) الناف�ة للجنس معر�ًا في موضعیِن:معرب:  -  ب

إذا �ان مضافًا(اإلضافة یجب أْن تكون من إضافة الن�رة إلى الن�رة ؛ألّن شر� اسم(ال) أن  -١

 نحو:.��ون  ن�رة)

. طالَب: اسم ال الناف�ة للجنس منصوب �الفتحة وهو مضاف. علم: الطالَب علٍم مخذولٌ 

  إل�ه مجرور �الكسرة.مضاف 

. طالَبي: اسم ال الناف�ة للجنس منصوب �ال�اء وهو مضاف. علم: ال طالبي علٍم مخذولون 

  مضاف إل�ه مجرور �الكسرة. 

: مضاف ح��مٍ .رأَ�: اسم ال الناف�ة للجنس منصوب �الفتحة وهو مضاف.ال رأَ� ح��ٍم مضرٌ 

  إل�ه مجرور �الكسرة. 

والشب�ه �المضاف هو �ل اسم له تعل� �ما �عده أّما �عمل أو إذا �ان شبیهًا �المضاف  -٢

 �عطف والشب�ه �المضاف هو أحد المشتقات(اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة).

  ال طال�ًا علمًا خاسٌر. 

  منصوب �الفتحة. طال�ًا: اسم ال منصوب �الفتحة. علمًا: مفعول �ه السم الفاعل(طال�ًا)

   الرح�مًا قل�ُه مذموٌم.

  . رح�مًا: اسم ال منصوب �الفتحة. قل�ُه: فاعل للصفة المشبهة(رح�مًا) مرفوع �الضمة



        دوا دس ا  ا ا ا  ارس:                                               ااد اإ       ا 

         ا ادإ                                                                                                                                                      :٠٧٧١١٥٨٣٩٩٣                                                                                        

                 ٠٧٧١١٥٨٣٩٩٣:   ا :        ارس اا  ا ا ا  ادس ا واد               إاد 

٤٢ 

  الشاكرًا في الخیر مذموٌم.

شاكرًا: اسم ال منصوب �الفتحة وهو اسم فاعل. في الخیر:جار وجرور متعل� �اسم الفاعل 

  وم�مل لمعناه .مذموم: خبر مرفوع �الضمة.

  ال مش�ورًا سعُ�ُه نادٌم .

  مش�ورًا:اسم ال منصوب �الفتحة وهو اسم مفعول.سع�ه: نائب فاعل السم المفعول (مش�ورًا).

  :أعرب اسم ال الناف�ة للجنس ف�ما �أتي وزار�/

    اسم ال مبني على ال�اء في محل نصب. متعاونین: .   فاشلون  متعاونینال -

�ال�اء؛النه �عّد شبیهًا اسم ال منصوب متعاونین:  .على الشر مفلحون  متعاونینال -

 متمم لمعناه. �المضاف،الّن الجار والمجرور �عده

 اسم ال منصوب �الفتحه .شائعًا:   . سّره جدیٌر �الصح�ةُ  شائعاً ال -

  :ف�ما �أتي وزار�/ أوضح الفرق بین �ل تعبیر�ن تحتهما خ�

 ال-١          
َ
 ال -٢.     مستجاب داعي

َ
    .شّر مستجاب داعي

  داعي:اسم ال الناف�ة للجنس مبني على الفتح في محل نصب ألّنه مفرد. -١ج/     

  داعي: اسم ال الناف�ة للجنس منصوب �الفتحة  ألّنه مضاف.-٢       

  أنواع خبر ال الناف�ة للجنس:

 نحو: ش�ه جملةوال  جملةمفرد: ال -١

  من الجنة أحسنُ من القرآن.    المأو�  أصدقُ الكالَم 

  أشدُّ من الجهل.ال فقَر 

 جملة اسم�ة أو فعل�ة ، نحو: -٢
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.(الجملة االسم�ة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر ال الناف�ة  حاضرٌ  أخوه طالَب علمٍ ال-

  للجنس).

  الجملة الفعل�ة في محل رفع خبر ال الناف�ة للجنس)..( �عاشرُ الرجل سوء -

  لة، نحو:ش�ه جم -٣

في محل رفع خبر ال متعل� �محذوف تقدیره  (لمن: جار ومجرور ال وفاء له. لمنالأماَن 

  .موجود)

  حذف خبر (ال) الناف�ة للجنس:

  �حذف خبر ال الناف�ة للجنس في حالتین:

��ثر حذف خبر ال الناف�ة للجنس اذا فهم من س�اق الكالم و�قدر بـ(موجود) وورد مع �عض  -١

 .)......الجدال،التثر�ب،البّد ، الضیر،الغروراالسماء(الر�ب،الشك،المحالة،المفّر، 

  زائل -المحالةَ -نع�مٍ  هللا �اطٌل     و�لّ  -ما خال - أال �ّل شيء 

:اسمها مبني على الفتح في محل نصب وخبرها محذوف تقدیره محالةال:ناف�ة للجنس. 

  موجود.

  أصعبُ  -الشكَّ  -حملك الهم واالذ�      فحملك من الناس لئن �ان صع�اً 

ال:ناف�ة للجنس. شكَّ :اسمها مبني على الفتح في محل نصب وخبرها محذوف تقدیره 

  موجود.

أو  �الجار والمجرور الناف�ة للجنس محذوفًا إذا تعل� �ه مایدّل عل�ه ��ون خبر (ال) -٢

 الظرف،و�عرب ش�ه الجملة متعلقًا �محذوف خبر (ال) تقدیره (موجود).

 M 8 7   N     M  L  P  OQ L  

  غالَب:اسمها مبني على الفتح في محل نصب. ال:ناف�ة للجنس.
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  رفع خبرها أو الجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف تقدیره موجود. لكم:ش�ه جملة في محل

  �أَس:اسمها مبني على الفتح في محل نصب.  ال:ناف�ة للجنس.  ال �أس مع الح�اة.

  بخبر محذوف تقدیره موجود.مع الح�اة:ش�ه جملة في محل رفع خبرها أو متعل� 

بین نوع (ال) في اآل�ة الكر�مة،ودّل على خبرها، ثّم  M 8 7&   %  $  #'  ( L  وزار�/

  وضح ماالذ� افادته (الر�َب)؟

ج/ال: ناف�ة للجنس . ف�ه: ش�ه جملة في محل رفه خبر خبرها.أو الجار والمجرور متعلقان بخبر 

  التو�ید).محذوف تقدیره (موجود). أفادت 

، وهي ناف�ة غیر عاملة تنفي حدوث الفعل في الحاضر والمستقبل(ال) الناف�ة للفعل المضارع:- ب

  والتنفي أحدهما اّال �قر�نة نحو:

 ال��تب الطالب درسه/للحاضر والمستقبل. -

 ال��تب الطالب درسه اآلن/ للحاضر. -

  الأبرح م�اني غدًا / للمستقبل. -

 M 8 7¬  «  ª  ©    ̈ § L..ال: ناف�ة غیر عاملة لدخولها على الفعل المضارع  

  وزار�:ال �سلم الشرف الرف�ع من األذ�     حتى یراَق على جوان�ه الدم

 ماالزمن الذ� تنف�ه أداة النفي؟  -١

 . و�ال قر�نة مرة أخر�  أجعل أداة النفي للزمن المستقبل �قر�نة  -٢

  ال �سلم الشرف: نفت زمن الحال والمستقبل.-١ ج/

  �سلم الشرف الرف�ع غدًا .  لن �سلم الشرف الرف�ع.ال -٢
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  ناه�ة جازمة.إذا جاء �عد (ال) فعل مضارع مجزوم فهي ملحوظة:

  أوضح الفرق بین �ل تعبیر�ن تحتهما خ�:وزار�:

  یخذُل أحدهم أخاه الیخذْل أحد�م أخاه      .    إخوان الصدق  ال

  عاملة.ج/ال: ناه�ة جازمة    .     ال : ناف�ة غیر 

وتاتي على وهي ناف�ة غیر عاملة تنفي حدوثه في الزمن الماضي. الناف�ة للفعل الماضي: (ال)-ج

  الحاالت اآلت�ة:

 ) و�جب تكرارها نحو:(الـ مسبوقة �فعل ماض منفي ب

  فعل ماض = ال ناف�ة غیر عاملة. ال +و  ال+ فعل ماض...+ -

 M 8 7   U        T  S  RL .(صدق)ال: ناف�ة غیر عاملة لدخولها على الفعل الماضي  

  ال:ناف�ة غیر عاملة لدخولها على الفعل الماضي(صلى).

  .ال صاَم وال صّلى   .    ال درَس وال �تبَ 

  مسبوقة �فعل ماض منفي بـ(ما) نحو: -

  فعل ماض= ال ناف�ة غیر عاملة. ما+ فعل ماض... وال +

  حملتني نحو فاحشٍة رجليوال    لعمرك ما أهو�ُت �في لر��ٍة قال الشاعر:  

  ال: ناف�ة غیر عاملة. حملتني: فعل ماض.

  وزار�:وهللا ماطلبْت أهواؤنا بدًال      من�م وال انصرفْت عن�م أمانینا

  مانوع (ال) الواردة في البیت؟ ج/ ال: ناف�ة غیر عاملة.
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منفي بـ(ما) أو(ال) وجب أن ترد (إّال) في س�اقها إذا لم تتكرر ولم تكن مسبوقة �فعل ماض  -

 ال+ فعل ماض ...+ إّال=  ال ناف�ة غیر عاملة         نحو:

   ذ�رُت جم�ًال من صنائعها       إّال ��یت وال وّد �ال سبب الو        

   أكثرت إّال أقّلت         الفوهللا ماقار�ت إّال ت�اعدت     �صرم و                   

 والمصدر المنصوب وهي الداخلة على الفعل الماضي (ال) ناف�ة غیر عاملة تفید الدعاء: -د

تفید الدعاء �الخیر أو الشر وتنفي زمن المستقبل و��ثر مجیؤها غیر م�ررة، وقد تأتي م�ررة، 

  .فُ�فَهم الدعاء من س�اق الجملة

  مسعاك ال �ارَك هللا ف�ك.   الفضَّ فوك    .ال خّیَب هللا        

  الفرق هللا أهلینا والجرحت       �ّف الل�الي لنا قل�ًا �ال�عاد       

  �ان تفر�� األح�ة في غِد    ًا �غٍد وال أهًال �ه       إْن ال مرح�       

  : �عرب المصدر المنصوب �عدها مفعوًال مطلقًا.ملحوظة

  :بّین األثر اإلعرابي والمعنو� ألداة النفي ف�ما �أتي: وزار� 

  ج/ ال: ناف�ة غیر عاملة للدعاء قد أصبت الهدف فال شلْت یدك.

هي أداة عطف تفید نفي ما�عدها ولكنها تقصر المعنى على (ال) الناف�ة العاطفة:-هـ 

        ماقبلها.و�شتر� فیها:

   تسب� ��الم مثبت أو أمر. أن.١

   تقترن �الواو العاطفة. الّ أ.٢

  جملة.أن �أتي �عدها اسم مفرد أو ش�ه .٣
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 أن ��ون المعطوف متعاندًا مع المعطوف عل�ه(أ� ما�عدها ضدًا لما قبلها)..٤

  بتة + ال + اسم مفرد أو ش�ه جملة = ال عاطفة.جملة مث

  .هذا آوان العدو ال اإل�طاء والمشي الوئید

  �اءــــــــــــــــــــــــــعش في ح�اتك م�صرًا مت�صرًا     ال عام�ًا تتلمس األش:الشاعر قال

  يـــــــــــــــعمر الفتى ذ�ره الطول مدته      وموته خز�ه الیومه الدان قال الشاعر:

  ب�ض الصفائح السود الصحائف    في متونهّن جالء الشك والر�بقال الشاعر:

  وزار�/ ل�ْسَن الوشي ال متجمالٍت       ولكن �ي �صنَّ �ه الجماال

  تجعل (ال) عاطفة فماذا تقول محافظًا على المعنى.إذا أردت أن 

  ج/ل�ْسَن الوشي محتشمات ال متجمالت.

  و�شتر� فیها: وهي أداة تفید النفي وتقو�ته(ال) الناف�ة الزائدة للتو�ید: -و

 أن تكون مسبوقة بجملة منف�ة أو نهي. -

 أن تقع �عد واو العطف، -

 أن ��ون ما�عدها مفردًا أو ش�ه جملة. -

  منف�ة+ وال +اسم مفرد أو ش�ه جملة = ال ناف�ة زائدة للتو�یدجملة 

         M 8 7      2  1  03  4  M 8 7L    O  N    M  LP        QL  

                               M 8 7  k  j  i  hl    m M 8 7L  L     K  J  I  H  GL  

والتؤثر في إعرا�ه وتقع بین شیئین متالزمین وهي أداة تنفي ما�عدها (ال) الناف�ة المعترضة: -ز

  و�ما یلي:
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:وتحدیدًا بین ال�اء حرف الجر واالسم المجرور وهو األكثر ولكن بین الجار والمجرورالواقعة  -١

 قد تأتي مع حروف الجر األخر�.  

  غضبُت من ال شيٍء.   جئُت �ال موعد  .  انهزم العدو �ال ترتیب   

  عیَب ف�ه    وهل عود �فوح �ال دخانتر�د مهذ�ًا القال الشاعر:

   ومن یهب الفضل الذ� سمحت �ه   یداك �ال مّن فلن �منع العذرا وزار�/

  إذا �انت (ال) ناف�ة غیر عاملة فمن أ� نوع هي؟ ج/ معترضة بین الجار والمجرور.

 حتى).، بین الناصب والمنصوب(أْن ، �يالواقعة   -٢

 M 8 7  b  ac  i     h  g  f  e  d L  

                     أْن+ال                       

  أْن: مصدر�ة ناص�ة. ال: ناف�ة غیر عاملة معترضة. تكلَم: فعل مضارع منصوب.

 M 8 7  ½  ¼  »  º   ¹L  

  �ي: مصدر�ة ناص�ة. ال: ناف�ة غیر عاملة معترضة. تأسوا :فعل مضارع منصوب.

 M 8 7    J  I  H  G  FL.  

  نصب. ال : ناف�ة غیر عاملة معترضة. تكون:فعل مضارع منصوب.حتى: اداة 

  (إْن، َمْن).   :الواقعة بین الجازم والمجزوم -٣

 M 8 7u    x  w  vL  

                     أْن+ال                        

  إْن:أداة شر� جازمة . ال: ناف�ة غیر عاملة معترضة . تنصروه: فعل مضارع مجزوم.
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  .�حترم نفسه الیجد االحترام َمْن ال

  من: شرط�ة جازمة. ال: ناف�ة غیر عاملة معترضة. �حترم: فعل مضارع مجزوم.

  M 8 7  #  "$   '  &  %  M 8 7 L ¬  « ®    °   ¯ L  وزاري/

 M 8 7b       g  f  e  d  cL ماالفرق بین(أّال، إّال،إّال)في اآل�ات الكر�مة؟  

  المدغمة �ال الناف�ة غیر العاملة المعترضة.ج/ أّال: أْن مصدر�ة 

  إّال: أداة حصر.    

  إّال: إْن الشرط�ة الجازمة المدغمة �ال الناف�ة غیر العاملة المعترضة.   

  الزمت نفسك شیئًأ ل�س یلزمها     أْن ال یوار�هم أرض وال علم وزار�/

  مانوع (ال) الواردة مرتین. 

  وال علم: زائدة للتو�ید. .عاملة معترضة بین الناصب والمنصوبأْن ال یوار�هم: ناف�ة غیر 

  الداخلة على االسماء الواقعة خبرًا أو صفًة أو حاًال:الناف�ة (ال)  -ح

اف�ة غیر عاملة و�جب تكرارها ألّنه یراد عند ذاك إشراك أكثر من حالة في النفي، فیراد تسمى ن

  خبر واحد أو صفة واحدة أو حال واحد.نفي أكثر من خبر أو صفة أو حال وال �صح نفي 

 الداخلة على الخبر:-١

  وال راعدٌ  وممطر الموت والح�اة معًا        وأنت ال�ارقٌ 

  ال: ناف�ة غیر عاملة . �ارق:خبر مرفوع. ال:ناف�ة زائدة للتو�ید. راعد:اسم معطوف.

  هذا الكتاب الجدید وال قد�م.   أنا الصبور وال جزوع.
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على الخبر أو الصفة أو الحال نحذف (ال) االولى والثان�ة من الجملة ونعید كي نستدل :لملحوظة

  قراءة الجملة لمعرفة المواقع االعراب�ة لها.

 الداخلة على الصفة:-٢

 M 8 7  »  º   ¹  ¸  ¶  µL                    M 8 7   º  ¹        ̧ ¶     ́ ³  ²L  

 M 8 7  ¶   µ   ́ ³   ²  ±  °   ̄ ®L  

  :الداخلة على الحال -٣

  طرقت �اب الدار المتهی�ًا     أحدًا وال مترق�ًا لسؤالقال الشاعر:

  ال متهی�ًا: ال: داخلة على الحال ناف�ة غیر عاملة.  متهی�ُا: حال منصوب.

  المترق�ًا: ال: زائدة للتو�ید.

  وزار�/ی��ي و�ضحك ال حزنًا وال فرحًا       �عاش� خ�َّ سطرًا في الهو� ومحا 

  مانوع (ال) الواردة مرتین. 

  ال : زائدة للتو�ید.  ج/ ال: ناف�ة غیرعاملة داخلة على االسم الواقع حاال ووجب تكرارها.

 هي حرف نفي �معنى (ما) ترد على أنواع ::الناف�ة (إْن) -٤

 في الزمن الماضي ، فتكون ناف�ة غیر عاملة تنفي حدوثه الماضيتدخل على الفعل   - أ

  أتي �ثیرًا في س�اقها (إّال) نحو:تو 

 M 8 75  4   3  2 L M 8 7  N  M  L    K  Jوقد ترد داخلة على  چ

  الفعل الماضي دون ذ�ر (إّال) وهذا قلیل نحو:

 M 8 7p  o    n   m  l       k  j  i L  
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  اإلله عن ال�اغین إْن غفلت   وال أضاعت لدیهم ح� مهتضمعین قال الشاعر: 

،وتاتي فتكون ناف�ة غیر عاملة تنفي حدوثه في الزمن الحاضر تدخل على الفعل المضارع  - ب

 �ثیرًا في س�اقها (إّال) نحو:

 M 8 7  2  1  0  / M 8 7L   o        n  m  l  k  jL  

  (إّال)وهذا قلیل نحو:وقد ترد داخلة على الفعل المضارع دون ذ�ر 

 M 8 7  ¡  �     ~    }  |  {  zL  

 M 8 7     ́     ³  ²    ±   °   ̄ ®  ¬L  

  (مهملة) �ثیرا نحو:تدخل على الجملة االسم�ة(المبتدأ والخبر) فتكون ناف�ة غیر عاملة -ج  

 M 8 7  ×  Ö     Õ   Ô    ÓL       ،  M  x  w  v  u    tL       ، M   ©  ¨     §  ¦  ¥L  

 M 8 7   ́ ³  ²    ±L  

وتكون حرف نفي من المشبهات بـ(ل�س) فترفع المبتدأ اسمًا لها وتنصب الخبر خبرًا لها �شر� أن 

  ال یتقدم الخبر على المبتدأ،وأن ال ینتقض نفیها بـ(إّال) نحو: 

  ولكن �أن ُی�غى عل�ه فیخذال    إْن المرُء میتًا �انقضاِء ح�اته   قال الشاعر:

  إذا جاءت (إْن) �عد (ما) الناف�ة فتكون زائدة للتو�ید.ملحوظة:

  إّال أر�د لب�عتي تبد�الً ما إْن أتیت أ�ا حبیب وافدًا          قال الشاعر:

  أوضح الفرق بین �ل تعبیر�ن تحتهما خ� ف�ما �أتي: وزار�/

  یهون شعب موحد الصفوف إنْ ما  -٢هذا إّال سحر مبین   .       إنْ -١

  زائدة للتو�ید. -٢ناف�ة غیر عاملة(مهملة)     -١ج/ 
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  M 8 7  Q   P         O  N   M  LL وزاري/ 

  �یف توجه أعراب (إْن) في اآل�ة؟           ج/ ناف�ة غیر عاملة(مهملة).

  M 8 7p  o    n   m  l       k  j  i L  وزاري/

  في النص القرآني مرتین. میز إحدھما من األخرى. وردت (إْن)

  ج/لئن: إْن: شرط�ة جازمة  ، إْن: ناف�ة غیر عاملة

،�عمل عمل (ل�س)،   حرف نفي من المشبهات بـ (ل�س) یختص بنفي الجملة االسم�ة(الت):-٥

 اللحظة)(الحین،الوقت، الساعة، اآلوان، الزمان ،الغداة، و�ختلف عنها بدخوله على الزمن فق�

 و�قدر بلف� الخبر+ ال التعر�ف. نحو: و�حذف احد معمول�ه واالكثر االسم

  M 8 7  7  6  5L  ٍوالتقدیر والت الحیُن حیَن مناص  

  قال الشاعر: ندم ال�غاة والت ساعَة مندٍم           وال�غي مرتع مبتغ�ه وخ�م

  تقدیرة(الساعة)الواو :حال�ة. الت: حرف نفي مش�ه بـ(ل�س) واسمها محذوف 

  ساعَة: خبرها منصوب وهو مضاف. مندٍم: مضاف إل�ه مجرور �الكسرة.

  ملحوظة:

 تعرب الواو قبل (الت) حال�ة والجملة االسم�ة في محل نصب حال. -١

 إْن دخلت (الت) على غیر اسم الزمان �انت مهملة ال عمل لها.نحو: -٢

  مجیرلهفي عل�ك للهفة من خائف       ی�غي جوارك حین الت 

  والت حیُن مناصٍ قد �حذف خبر (الت) وهو قلیل .نحو:   -٣

  �اأحبتنا        ولیتكم لم تغیبوا عن مآقینا عتٍب  فالت ساعة  وزار�/

  إذا علمت إّن (الت) من المشبهات بـ(ل�س) ف�ماذا تختلف عنها واین اسمها.

  ا محذوف تقدیره:. واسمهج/ اسمها وخبرها من لف� واحد دالین على زمن �حذف أحد معمولیها
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  (الت الساعُة ساعَة عتب).

  أوان ض�اعوزار�/ وسعیت نحوك في عظ�م مح�ة      ماراعني منها 

  اجعل ماتحته خ� ر�نًا لجملة منف�ة �اداة مناس�ة. ج/الت أواَن ض�اٍع.

  أوان مراجعة الزلل. األوانَ وزار�/ 

  �حدث من تغییر ذاكرًا السبب. انِف الجملة �أداة مناس�ة مختارًا الوجه األغلب، ثم وضح ما

  ج/الَت أواَن مراجعة الزلل.

أحد معمولیها وفي الغالب �حذف اسمها و��قى خبرها و�قدر  ا إالّ حذف اسم الت، إذ الیذ�ر �عده

  من لف� المذ�ور.

 حرف نفي وجزم وقلب یختص �الدخول على الفعل المضارع. (لم):-٦

  تحو�ل الكالم المثبت الى منفي.نفي:

  الحر�ة من الفعل المضارع . قطعجزم:

تقع �عد  الّ اللة الفعل المضارع من الحال أو االستق�ال إلى الماضي �شر� أتحو�ل دقلب:

  (إذا).

  داللته الزمن�ة : زمن الحاضر.یدرس محمٌد الدرَس      

  الماضي.داللته الزمن�ة: زمن    لم یدرس محمٌد الدرَس 

 M 8 7%  $  #  "  ! L  

  ملحوظات:

النفي بـ (لم) أو�د وأقو� من النفي بـ(ما) ألّن (ما) تحتاج إلى قسم لتو�ید نفیها. وال  -١

 تحتاج(لم) قسمًا لتو�ید نفیها.
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 النفي بـ(لم) منقطع وال یتوقع حصول الفعل. -٢

والتكون أداة قلب ألّن إذا س�قت (إذا) الشرط�ة غیر الجازمة(لم) فهي حرف نفي وجزم فق�  -٣

 (إذا) تدل على المستقبل، نحو:

    إذا المرء لم یدنس من اللؤم عرضه      فكل رداٍء یرتد�ه جمیل

  س/ لوقلنا: لم �شارْك محمٌد في االمتحان.

  استبدل اداة النفي اداة أخر� محافظًا على قوة التعبیر.-

لى الماضي،ألّن (لم) عندما دخلت على إ (لم)ج/نستبدلها بـ( وهللا ما)مع قلب الفعل المضارع �عد 

  عل�ه قلبت داللته الزمن�ة من الحاضرٕالى الماضي.فنقول:(وهللا ماشارك دمحم في االمتحان).

  وزار�/  وهللا ماطلبت أهواؤنا بدًال      عن�م وال انصرفت عن�م أمانینا

  أ�صح أن نقول: وهللا لم تطلب أهواؤنا بدًال من�م؟ ولم؟.

  ألّن (لم) التقع في جواب قسم. ج/ ال�صح

  وزار�/عجبُت لها أّنى ��ون غناؤها    فص�حًا ولم تغفر لمنطقها فما

  .ج/ وهللا ماغفرْت    ماذا عل�ك أن تقول لو استبدلت �أداة النفي(لم) أداة نفي(ما)؟

أداة نفي وجزم وقلب، تختص �الدخول على الفعل المضارع فتنفي حدوثه وتجزمه  (لّما):-٧

  وتقلب داللته الزمن�ة من الحاضر إلى الماضي المتصل �الحاضر(المستمر).

  الفرق بین (لم) و(لّما):

 النفي بـ(لم) أقو� وأكثر تو�یدًا من النفي بــ(لّما). -١

المستقبل(غیر متوقع الحدوث)، أّما النفي النفي بـ(لم) نفي منقطع وال �م�ن حدوثه في  -٢

 بــ(لّما) غیر منقطع و�م�ن حدوثه �عد مّدة.
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  قال تعالى :(لّما یذوقوا العذاب)  : أّنهم لم یذوقوه اآلن وذوقهم للعذاب متوقع  

(لم) تقلب الداللة الزمن�ة للفعل المضارع من الحاضر إلى الماضي، و(لّما) تقلب الداللة  -٣

  المضارع من الحاضر إلى الماضي المتصل �الحاضر.الزمن�ة للفعل 

  :اتملحوظ

نفیها فنختار  افعل ماٍض مسبوقة بــ(قد) وطلب من إذا �انت الجملة الفعل�ة التي فعلها-١

 قد شارك دمحم في االمتحان .   لّما �شارك دمحم في االمتحان.أداة النفي (لّما).     

ناف�ة وغیر جازمة إّنما هي ظرف�ة �معنى إذا دخلت (لّما) على فعل ماض فهي غیر -٢

 وتعرب أداة شر� غیر جازمة في محل نصب ظرف.، وتسّمى (لّما )الحین�ة)ما(حین

 عجبُت لسعي الدهر بیني و�ینها         فلّما انقضى مابیننا س�ن الدهر

  و�ذا الحال إذا س�قت (لم) بـ(لّما):

  ولّما لم ینله هجاه قوًال     أشّد عل�ه من وقع الحسام 

  أوضح الفرق بین �ّل تعبیر�ن تحتهما خ� ف�ما �أتي:وزار�/

 صفحت عنهم    لّما  -١
ّ
 �صطلح المتخاصمان �عد لّما -٢اعتذروا إلي

  لّما : حرف نفي وجزم وقلب. -٢لّما: حین�ة، أو أداة شر� ل�ست ناف�ة.  -١ج/ 

فتنص�ه وتنفي حدوثه في  یختص �الدخول على الفعل المضارع بحرف نفي ونص(لن):-٨

المستقبل نف�ًا مؤ�دًا،وتنفي زمن المستقبل نف�ًا مؤ�دًا بدون قر�نة لفظ�ة وال تحتاج الى قسم 

 .لتو�یدها

  قال تعالى: (لن تنالوا البّر حتى تنفقوا مما تحبون).

  قال تعالى:( قل لن �صیبنا إّال ماكتب هللا لنا).
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  :اتملحوظ

(ال) تنفي الحاضر والمستقبل، والتنفي أحدهما اّال �قر�نة، أّما (لن) تنفي المستقبل فق� من  -١

 غیر قر�نة.

 (ال) إذا نفت المستقبل �ان نفیها غیر مؤ�د، أّما (لن) فنفیها مؤ�د. -٢

  الیذهب دمحم إلى الحفل غدًا.        لن یذهب دمحم إلى الحفل

ألقى الزمان بذلة). لماذا ال�صح إدخال (لن) بدل (ال) لتو�ید نقول :(فوهللا ال  وزار�/

  ؟ و�یف تؤ�ده محافظًا على القسم مغیرًا مایلزم؟النفي

  نف�ًا مؤ�دًا فالتحتاج إلى تو�ید �القسم. ج/ألّن (لن) تنفي زمن المستقبل

  (فوهللا ما لقیُت الزمان بذلة).

 ماقبلها و�شتر� فیها:وهي الم م�سورة تفید تقو�ة نفي (الم الجحود):-٩

  أن تسب� ��ون منفي( ماكان ،لم ��ن،لم أكن، لم تكن....) -١

 أن �أتي �عدها فعل مضارع منصوب بـ (أن) مضمرة وجو�ًا. -٢

 M 8 7Â  Á     À  ¿  ¾  ½  M LÌ  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ L  

 M   b  a   ̀ _      ̂ ] L  

  من مانضر وزار�/ حّبذا الورد على أفنانه       لم أكن أقطفُ 

  ارة؟في النص نفي غیر مؤ�د، ف�أ� حرف تؤ�ده؟ و�یف تصوغ الع�

   ج/ بــ (الم الجحود) : لم أكن ألقطَف منه.

  تف�رُت  في �نه الح�اة فلم أكْن   ألزداَد إّال حیرة في تف�یر�  وزار�/

  مانوع الالم في النص؟ و�یف تعرب الفعل �عدها؟

  منصوب وعالمة نص�ه الفتحة.ج/ الم الجحود. أزداَد: فعل مضارع 
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مالزمة  )غیر(اسم یدل على نفي االسم الذ� �أتي �عده (المضاف إل�ه) ألّن (غیر):  -١٠

 لالضافة و�عرب �حسب موقعه من الجملة رفعًا ونص�ًا وجرًا �شر� إّال تقدر�ــ(إّال).

 M 8 7  T  SU    VL  غیُر:  صفة  

 M 8 7  |    {  z   y  xL           :إنّ  خبرغیُر  

 M 8 7  ê  é  è  ç   æ   åL اسم مجرور: رِ غی  

  أوضح الفرق بین �ّل تعبیر�ن تحتهما خ� ف�ما �أتي:وزار�/

             العقالءِ  غیرَ علم�ٍة .         التناقش  غیرُ هذه مناقشة 

  . اسم استثناء ج/غیر (األولى): اسم دال على النفي.       غیر (الثان�ة):

  التن�روا من ف�ض دمعي عبرة     فالدمع غیر مساعٍد ومواسيوزار�/

  ماالمعنى الذ� أفادته(غیر)؟ و�یف تستبدل بها حرفًا �معناها مراع�ًا شرطه.

  ج/النفي ، (فالدمع المساعد وال مواسي).

  ل�سن الوشي ال متجمالت     ولكن �ي �صّن �ه الجماال وزار�/

  ج/غیر متجمالٍت.     �ل.ضع موضع(ال) اسمًا للنفي واض�طه �الش

وهو یخلو من أداة النفي الظاهر،و�فهم من س�اق النص وتؤد�ه أدوات غیر النفي الضمني: -ثان�ا

  ناف�ة و��ون في أسالیب منها:

یراد �ه معرفة شيء االستفهام المجاز� المتضمن معنى النفي: وهو نوع من االستفهام ال -١

علمه �ه لغرض �الغي هو النفي حین ��ون مجهول لد� السائل بل �سأل عن الشيء مع 

 السؤال عن شيء لم �حدث وال�م�ن أن �حدث وتؤد�ه أدوات االستفهام.

 M 8 7  3  2  1  0  /L  
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 M 8 7    H  G  F      E  D   C  B M 8 7L  d  c  b  a  `L  

 M 8 7  S  R  Q  P  O  N  ML  

  الب�ض هل خاب الرجا فیناسلي الرماح العوالي عن معالینا       واشهد� 

  إذا جاء �عد االستفهام استثناء فاالستفهام �فید النفي الضمني دائمًا. ملحوظة: 

  استفهام + استثناء = نفي ضمني     

 M 8 7   ́ ³  ²   ±  ° M 8 7L  L  K  J  I  HL  

  هل الع�ش إّال أن أروح مع الص�ا      واغدو صر�ع الراح واألعین النجل        

الشر� المتضمن معنى النفي: یتضمن الشر� غیر الجازم معنى النفي من �عض أدواته  -٢

 (لو، لوال، لوما).

(امتناع الجواب المتناع الشر�) تدخل على أداة شر� غیر جازمة حرف امتناع المتناعلو:

  . شر�االفعال الماض�ة وقد �قترن جوابها �الالم إذا �ان مثبتًا وتسمى الالم الواقعة في جواب ال

 M 8 7å  ä  ã  â    á  à Lأ� لم یجمعهم ألّنه لم �شأ. M 8 7  l

  t  s  r  q    p  o  n  mL  أ� لم تول منهم فرارًا ألّنك لم تطلع

  علیهم.

أداة شر� غیر جازمة حرف امتناع لوجود.و�عرب االسم الواقع �عدها مبتدأ خبره لوال،لوما:

  ��ون فعًال.فمحذوف وجو�ًا تقدیره (موجود). أّما جواب الشر� 

 M 8 7  D  C  B   A  @  ?L.أ� لم أكن من المحضر�ن لوجود نعمة رّ�ي  

  لوال الماء لماتت الكائنات. أ� لم تمت الكائنات لوجود الماء.

  ما التحبب في النفوس لض�عت      من �ل أفنان الح�اة حقوق لو 
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   -)  (  *  +  ,  .!  "  #  $  %        &     .M 8 7  î  í  ì  ë  ê وزاري/

  /   ..    4          3   2  1L . .ثّمة مواضع للنفي، حدد أثنین منها مختلفین، و�ین نوعیهما  

  نفي ظاهر .لوتشعرون: نفي ضمني. ما أنا: نفي ظاهر.ج/ أنؤمن: نفي ضمني .  إْن حسابهم: 

  و�یف تنام العین ملء جفنها     على هبوات أ�قظت �ّل نائم وزار�/

  إلى أّ� غرض خرج االستفهام؟ ج/ �یف: خرج إلى معنى النفي الضمني.

   وزار�/ (هل أنا إّال ید أدماها سوارها وجبین عضه إكلیله).

  ج/ لسُت بید أدماها...   ماأنا بیٍد أدماها...  داة عاملة.أجعل النفي الضمني ظاهرًا �أ

  :سلوب النفيااسئلة وزار�ة عن 

   / ف�ا لك ِمْن لیٍل نأ� عنه ص�حه      فل�س له فجٌر إل�ه یؤول ١س

  حّدد معمولي (ل�س).

  ج/ له: ش�ه جملة خبر مقدم     فجر: أسم ل�س مؤخر مرفوع.

  / �ا دار ما فعلْت �ك األ�ام      ضامتك واأل�ام ل�س تضاُم. ٢س

  أعرب أداة النفي وأذ�ر معمولیها. 

  ج/ ل�س: فعل ماض ناقص جامد مبني على الفتح. أسمها ضمیر مستتر تقدیره (هي)

  خبرها الجملة الفعل�ة (تضام) في محل نصب. 

    ُقْل َما َأْسَأُلُكْم َعَلْ�ِه ِمْن َأْجٍر َوَما َأَنا ِمَن اْلُمَتَكلِِّفینَ  / قال تعالى : ٣س

مــا صــفة األداة فــي (مــا اســالكم) وهــل �م�نــك اســتعمال (أالن) معهــا فــي غیــر اآل�ــة الكر�مــة؟ 

  ولماذا؟
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ج/ صــفة األداة: ناف�ــة غیــر عاملــة، ال �م�ــن اســتعمال (أالن) ألنهــا تنفــي الحاضــر مــن غیــر 

  .قر�نة

  ِإنَّ َما ُتوَعُدوَن آلٍت َوَما َأنُتم ِ�ُمْعِجِز�َن   / قال تعالى:٤س

 ُیوَحى    قال تعالى:       
ٌ
 َوَما َینِطُ� َعِن اْلَهَو� ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحي

یِن ِمْن َحَرٍج   قال تعالى:          َوَما َجَعَل َعَلْ�ُ�ْم ِفي الدِّ

  وردت (ما) في النصوص القرآن�ة الكر�مة اآلت�ة، بّین نوع �ّل منها وعملها إْن �انت عاملة. 

  ج/ ما انتم: حجاز�ة. تعمل عمل ل�س (ترفع االسم وتنصب الخبر).

  ما جعل: ناف�ة غیر عاملة.   ما ینط�: ناف�ة غیر عاملة.   

 میز ٥س  
ً
  انه راجح  / ال یجتلي الحوراء من خدرها          إّال فتى

  ج/ ال اجتالء.      (ال یجتلي الحوراء) أسلوب نفي مؤ�د ف�یف تؤ�ده �حرف بدیل لما ذ�ر؟     

  / وال تر� فيَّ غیر الصبِر منقصة     وما سواه فأّن هللا ��فیني ٦س   

  ج/ ال رؤ�َة.    النفي الوارد في البیت مؤ�دًا.  أجعل

  رعي لكم) فما نوع (ال) في الجملتین؟/ تقول: (ال رع�ًا لكم) وتقول (ال ٧س

  ج/ ال: (األولى): ناف�ة للدعاء   ال: (الثان�ة): ناف�ة للجنس

   َفَكْیَف ِإَذا َجَمْعَناُهْم ِلَیْوٍم الَّ َرْ�َب ِف�ه   / قال تعالى:٨س

  ما اله�أة التي جاء بها أسم (ال)؟ وما ح�مه؟ - ١ 

  دّل على خبر (ال). - ٢ 
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  مفردًا وح�مه مبني على الفتح في محل نصب.اله�أة: جاء  -١ج/ 

  خبر (ال) محذوف تقدیره موجود. أو ش�ه جملة في محل رفع خبر. - ٢    

  / عمُر الفتى ذ�ره ال طول مدته        وموته خز�ه ال یومه الداني ٩س

  إذا �انت (ال) في المرتین عاطفة ، ف�یف توث� ذلك �القاعدة؟       

  ��الم مثبت و�عدها مفرد. ج/ ألنها مسبوقة       

  / أوضح الفرق بین �ّل تعبیر�ن تحتهما خ� ف�ما �أتي: ١٠س

  ما إْن یهون شعٌب موحد الصفوف  -٢إْن هذا إال سحٌر مبین      -١

  زائدة للتو�ید.  -٢إن: ناف�ة غیر عاملة.   -١ج/ 

  َوَلِئن َزاَلَتا ِإْن َأْمَسَ�ُهَما ِمْن َأَحٍد ّمِن َ�ْعِدِه ِإنَُّه َ�اَن َحِل�ًما َغُفوًرا   / قال تعالى :١١س

  وردت (إن) في النص القرآني مرتین. مّیز إحداهما من األخر�. 

  ج/ لئن: إن: شرط�ة جازمة     إن: ناف�ة غیر عاملة.

  وان ض�اع/ وسعیت نحوك في عظ�م مح�ة         ما راعني منها أ١٢س

  ج/ الت أواَن ض�اع.       لجملة منف�ة �أداة مناس�ة. اجعل ما تحته خ�  ر�ناً 

  / لم ُیبِ� مني حبُّها ماخال          ُحشاشًة في َبَدٍن ناحٍل ١٣س

  ج/ أ�قى....   احذف النفي من الجملة الفعل�ة محافظًا على الزمن.

  / ولّما رأیت الغدر منهم سج�ًة      صبرت ولًما �طفىء الصبر نارها   ١٤س

  وردت (لّما) مرتین في النص، بّین إعرابهما. -١

  اجعل جملة الناف�ة منها مثبتة. -٢
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 ما إعراب (سج�ة). -٣

لّما في ( لّما �طفيء الصبر): حرف  ا رأیت الغدر): حین�ة �معنى حین.لّما في ( لمّ  -١ج/

  جزم وقلب.نفي و 

  سج�ًة: مفعول �ه ثاٍن للفعل رأیُت. -٣ وقد أطفأ الصبُر نارها. -٢  

  / تف�رُت في �نه الح�اة فلم أكْن        ألزداَد إّال حیرة في تف�یر� ١٥س

  ما نوع الالم في النص؟ و�یف تعرب الفعل �عدها؟.

  ج/ ألزداد: الالم: الم الجحود. أزداد: فعل مضارع منصوب وعالمة نص�ه الفتحة. 

  َوَما ُ�نَّا ِلَنْهَتِدَ� َلْوال َأْن َهَداَنا ّ�ُ  / قال تعالى: ١٦س

 ورد نفي ضمني في اآل�ة الكر�مة، استخرجه و�ینه. 

  ج/ لوال أن هدانا هللا : نفي ضمني �الشر� غیر الجازم.

  فؤاد� فما الذ�ر� بنافعٍة   وال�شافعٍة في رد ماكانا/أقصر ١٧س

  .ج/أقصر فوؤاد� فما الذ�ر� نافعةً .      ف حرف التو�ید واعد �تا�ة الجملةاحذ -

  /العیَب فیهم غیَر سیوفهم        بهنَّ فلوٌل من قراع الكتائِب ١٨س

  ئمٍ فالتأمنّن الدهَر حرًا ظلمتُه       فما لیُل مظلوٍم �ر�ٍم بنا       

 مانوع(ال) في البیت األول؟ وماإعراب االسم الذ� �عده؟. -١

 إذا �انت (ما) حجاز�ة في البیت الثاني فأین تجد معمولیها -٢

  ال: ناف�ة للجنس،عیَب: اسم(ال) مبني على الفتح في محل نصب ألنه مفرد. -١ج/

للتو�ید،نائم:خبر(ما) (ما) الحجاز�ة مرفوع �الضمة، بنائم: بــ: حرف جر زائد لیُل: اسم -٣

 الحجاز�ة مجرور لفظا منصوب محًال.
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  بنا عن شطو� الحي اجنحة السفن  /وماهـــــي إّال خطرُة ثم أقلعت  ١٩س

  فلّما دهتني �دُت اقضي من الحزنِ  وماكنُت جر�ُت النو� قبل هذِه         

 وردت (ما) في البیت األول مهملة، لماذا؟ اجعلها عاملة مؤ�دة.-١

 في البیت الثاني غیر مؤ�دة استبدلها �أداة أكثر تو�یدًا.(ما) -٢

  لم أكن. -٢عاملة مؤ�دة:ماهي بخطرٍة. هملت(ما) النتقاض نفیها بـإّال.أ  -١ج/

  / تف�رُت في �نه الح�اة فلم أكْن        ألزداَد إّال حیرة في تف�یر� ٢٠س

  ما نوع الالم في النص؟ و�یف تعرب الفعل �عدها؟.

  ج/ ألزداد: الالم: الم الجحود. أزداد: فعل مضارع منصوب وعالمة نص�ه الفتحة. 

  (منصوب �أن مضمرة وجو�ًا).

  / قال تعالى:" إْن الكافرون إّال في غرور" " هل یهلك إّال القوم الظالمون".٢١س

 دّل على اسلوب النفي ونوعه في اآلیتین الكر�متین. -

  :نفي ضمني �أسلوب االستفهام ،والتقدیر (مایهلك).ج/االولى: إْن: نفي ظاهر، الثان�ة

  /  نلهو ونلعب النبـــــالي ضمنا     �وخ حقیر أم حوانا منــــــــــــــزلُ ٢٢س

  اال مالسیف الدولِة الیوم عات�ًا    فداه الور� أمضى السیوف مضار�اً          

 ف�ه.أ� زمن نفت(ال) الواردة في البیت األول؟ ثم عین المحذوف -١

 في البیت الثاني لوقلنا(ماأمضى السیوَف) و(ماأمضى السیوِف)،فمانوع(ما)؟-٢

  ال:أفادة نفي الحاضر والمستقبل. المحذوف هو الهمزة والتقدیر(أضمنا �وخ...). -١ج/

  ماأمضى السیوَف: تعجب�ة.  ماأمضى السیوِف: استفهام�ة. -٢   

  و�ل العمر تضلیل /ل�س الزمان وٕان حاولَت مجتهدًا     زمان صدقِ ٢٣س

  ج/الَت زماَن صدِق.     �یف تصوغ النفي لو استبدلت(الت) بـ(ل�س)؟ -

  ُفضلى أما �عرف اإلحسان إنسانُ     / وال أفر� في حِ� غــــــــــدًا لیدٍ ٢٤س
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 الص�ا إن �نِت فاعلة    إّن الهو� ل�س من شأني والار�ي         
ّ
  رّد� علي

 األول نفي غیر مؤ�د، �یف تؤ�ده بتعبیر أوجز؟في البیت األول ومن الشطر -١

 في البیت الثاني بین نوع(ان) الواردة مرتین.-٢

  ان �نت: شرط�ة �معنى(إذا)، إّن الهو�: مشبهة �الفعل. -٢لن أفر� في ح� لیٍد. -١ج/

/مدح رجل قومه فقال:(هم القوم ال قوَم مشهوَد لهم إّالهم. لوال جودهم لم نعرف ٢٥س

  مااألسلوب الذ� أفادته(لوال وجودهم)؟ -٢مانوع (ال)؟   - ١    سبیل الكرم).  

  افادت (لوال) الشر� المتضمن  معنى النفي. -٢ناف�ة للجنس  -١ج/
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                                          ستثناءسلوب االأ                                           

  :هو إخراج ما�عد أدوات االستثناء من ح�م ماقبلها.االستثناء

  ،غیر،سو�،خال ،عدا، حاشا). (إّال أدوات االستثناء:

المستثنى - أداة االستثناء ج- المستثى منه ب-أر�ان جملة االستثناء: أ  

 الُمستثَنى أداة االستثناء الُمستثَنى منه 

وهو االسم الذ�    

قع قبل أداة �

االستثناء و�جوز 

  حذفه من الجملة

 ، غیر ، إالّ   

 سو� 

عدا ، خال ، 

                   حاشا

 االسم الواقع

�عد أداة 

 االستثناء .

              

الح�م العام الذ� �قع قبل األداة و�م�ن حذفه و��ون اسمًا ال فعًال وال  وهوالمستثنى منه:  - أ

 حرفًا.

 M 8 7   À  ¿  ¾      ½  ¼  »  ºÁ    Å  Ä        Ã   ÂL  

  این المستثنى منه؟ ج/ ألَف سنة.

 التي تتوس� بین المستثنى منه والمستثنى وأنواعها ثالثة هي: وهي األداةاألداة:  -  ب

  (إّال: حرف ،غیر وسو� : اسمان لالستثناء، حاشا ،عدا،خال: أفعال أو حروف)

وهو االسم الواقع �عد أداة االسستثناء م�اشرة، وقد ��ون اسمًا ظاهرًا أو ضمیرًا المستثنى: -ج   

  منفصًال أو متصًال، أو مصدرًا مؤًال.، وال یجوز حذفه.

                                          M 8 7      "  !.     &   %   $'  L   M 8 7  i  h  g    fj L    

  موضعاً وتهون ىاألرض اّال      ساعًة  قد یهون العمر اّال قال الشاعر:      
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  االستثناء بـ(إّال): -اوالً 

  أنواع االستثناء:

  هو أن ��ون المستثنى منه مذ�ورًا في الجملة وهو على نوعین:      االستثناء التام:-١

 .االستثاء التام المنقطع -ب. االستثناء التام المتصل -أ   

 ماكان الكالم ف�ه منف�ًا والمستثنى منه غیر مذ�ور. هواالستثناء المفرغ:-٢

� ��ون ف�ه المستثنى من جنس المستثنى منه و�رد هو االستثناء الذ االستثناء التام المتصل:-أ

  ما أثمرت األشجار اّال الموز.     هذا االستثناء في الكالم المثبت أوالمنفي. نحو:

ى المستثنى، و(األشجار) مستثنى منه ، واالستثناء أخرجنا الموز من ح�م األشجار و(الموز) �سم

  متصل ألّن لفظة الموز من جنس األشجار.

 M 8 7   (  '  &  %  $     #  "  !L  

 M 8 7  Å  Ä        Ã   Â  Á   À  ¿  ¾      ½  ¼  »  ºL  

 M 8 7>   =    <  ;  : L  

  على اجسادهّن ث�ابقال الشاعر:وقد صار هذا الناس إّال أقلهم       ذئا�ًا 

  قال الشاعر:فماوجدت بها شیئًا ألوذ �ه         إّال الثماَم وٕاّال موقَد النارِ 

  :أح�ام االستثتاء التام المتصل

 على االستثناء، نحو: نصب المستثنىوجوب إن �ان االستثناء التام المتصل مثبتًا فح�مه:  -١

 M 8 7  /  .  -  ,  +   *  )  (  &  %  $  #    !

    0L   . :(اّال)وجو�ًا.ـاسم موصول مبني في محل  نصب مستثنى بالذین آمنوا  
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  �ل شيء �موت اّال هوانا     أعلى األرض من �حب سوانا قال الشاعر:

  هوانا: مستثنى منصوب وجو�ًا. السبب: االستثناء تام متصل مثبت

  األعین اّال مقلًة     تس�ب الدمع وترعى مضجعك.: نامت قال الشاعر 

  مقلة: مستثنى منصوب وجو�ًا.  السبب: االستثناء تام متصل مثبت.

على االستثناء او االت�اع  المستثنى نصب جوازإذا �ان االستثناء التام المتصل منف�ًا فح�مه: -٢

 .M 8 7ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú L  البدل�ة، نحو: على

  السبب: االستثناء تام متصل منفي.جوازًا أو بدل مرفوع من (أحٌد). مستثنى منصوب  امرأتك:

 M 8 7y  x   w   v  u  t  s L  

منصوب جوازًا أو بدل . السبب: االستثناء تام  ضمیر منفصل مبني في محل نصب مستثنى هو:

  متصل منفي.

  المستثنى منه. ال الناف�ة للجنس جملتها استثناء تام و��ون اسمها هوملحوظة:

  قال الشاعر: مالي إل�ك وسیلٌة إّال الرجاء      وجمیل عفوك ثم إني مسلمُ 

  قال الشاعر:لم یبَ� شيء من الدن�ا �أیدینا     إّال �ق�َة دمــــــــٍع في مآقینا

وهو أن ��ون المستثنى من غیر جنس المستثنى منه،وح�م المستثنى االستثناء التام المنقطع:- ب

 النصب مثبتًا �ان أم منف�ًا نحوقوله تعالى:وجوب 

  M  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï       Î  Í  Ë   Ê  É  ÈL   

  .وجوب النصب على االستثناءح�مه:  ل�س من جنس المالئ�ة. أبل�س:

  ألّن االستثناء تام منقطع. السبب:
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8 7  MÆ    Å  Ä    Ã  Â  Á  L           8 7  M ̀ _   ̂ ]  \  [  Z  Y L  

8 7  M      µ   ́      ³  ²  ±  °L.  

  وصَل المسافرون إّال حقائَبهم.     احترقت الس�ارة إّال سائَقها 

(�أن تكون الجملة مسبوقة �اداة نفي أو نهي أو هو ماكان الكالم ف�ه منف�ًا االستثناء المفرغ:-٢

وح�م االسم والمستثنى منه غیر مذ�ور  استفهام متضمن معنى النفي أو فعل تضمن النفي )

الواقع �عد(إّال) في مثل هذه الحالة أن �عرب حسب موقعه من الجملة،وتعرب (إّال) أداة حصر 

  :ا �أتيم� و�م�ن معرفتهوفائدة االستثناء المفرغ هو التو�ید �القصر.

 ��ون في الجمل المنف�ة �أداة نفي ظاهر أو ضمني. -١

 ماقبل (إّال) جملة غیر تامة المعنى. -٢

 مرت�ة. لجملة أداة النفي واداة االستثناء نحصل على جملة تامةإذا حذفنا من ا -٣

  یعرب ما قبل(إّال)وما بعدھا حسب موقعھ. - ٤

 M 8 7  ×  Ö     Õ   Ô    ÓL        M@  ?      >  =  < L  M    O   N  M  LL  

  ال ��تم السّر إّال �لُّ ذ� شرف     والسّر عند �رام الناس م�تومُ  قال الشاعر:

  هل الدهر إّال غمرٌة انجالؤها       وش��ًا وٕاّال ض�قة وانفراجها الشاعر:قال 

  من الحاالت التي ��ون فیها االستثناء مفرغًا هي:ملحوظات:

 ي الكالم الواقع قبل االستثناء.إذا جاء �عد إّال ش�ه جملة �شر� عدم وجود ش�ه جملة ف -١

 غو�ت وٕان ترشد غز�ة أرشدِ وهل أنا إّال من غز�ة إن غوت     نحو: قال الشاعر: 

 M 8 7  ?   >  =  <  ;L إذا جاء �عد(إّال) جملة مبدوءة بواو الحال. نحو:  - ٢

 إذا جاء �عد (إّال) جملة فعل�ة. نحو: -٣
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  �طور سیناء �رٌم مامررُت �ه   إّال تعجبُت ممْن �شرُب الماءاقال الشاعر: 

نضیف �لمة (شيء) قبل أداة  (وال��ون اّال في الجملة الفعل�ة) تام إلىاالستثناء المفرغ  لتحو�لو 

  غیر عاقل ونظیف �لمة (أحد) إذا �ان ما�عد إّال عاقًال نحو: االستثناء إذا �ان ما�عد (إّال)

  لعمرك ما ینال الفضل إّال   تقي القلب محتس�ًا صبورقال الشاعر: 

  تص�ح: ماینال الفضل أحٌد إّال تقي القلب.

  وماینجي من الغمرات إّال    ضّراٌب أو طّعاٌن أو رّماءالشاعر:قال 

  تص�ح: وماینجي من الغمرات شيء إّال ضراب.

غیر وسو� اسمان معر�ان ومبهمان لذلك ��ونان مضافین  االستثناء بـ (غیر وسو�): -ثان�اً 

  ث وهي:إّال في حاالته الثال دائمًا �فیدان االستثناء و�أخذان إعراب االسم الواقع �عد

 وجوب النصب و��ون في :  -١

  االستثناء التام المنقطع(المثبت والمنفي). -ب  االستثناء التام المتصل المثبت. -أ

جواز النصب على االستثناء أو االت�اع على البدل�ة،و��ون في االستثناء التام المتصل  -٢

 المنفي.

  اإلعراب حسب الموقع و��ون في االستثناء المفرغ. -٣

  ودع �ّل صوٍت غیر صوتي فإنني     أنا الصادح المح�ي واالخر الصد�قال الشاعر:

  ألّن االستثناء تام متصل مثبت.وهو مضاف، غیر صوتي: مستثنى منصوب وجو�اً 

  قال الشاعر: �ّل المصائب قد تمرُّ على الفتى     وتهون، غیَر شماتة الحساد

  االستثناء تام متصل مثبت.غیرشماتة: مستثنى منصوب وجو�ًا وهو مضاف،ألّن 
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  وطاعتي وصبر� على البلو�         : ومالي ذنٌب غیَر سمعي      قال الشاعر

  غیر سمعي: مستثنى منصوب وجو�ًا وهو مضاف، سمعي مضاف إل�ه مجرور.

  السبب:االستثناء تام منقطع منفي.

  .الكرار�سغیر هذه  طعامل�س عند� من  قال الجاح�:

  أنفاٍس ترامى �الشرر غیر      �و�بظلمة ماإن بها من قال الشاعر:

  غیَر أنفاٍس:مستثنى منصوب وجو�ًا، ألنه تام منقطع منفي.

  وال سبب إّال التمسك �الودّ      غیرهعند حسنك  شف�عفمالي قال الشاعر: 

  سو� المقل مأو� �النوم ل�س له      الینزل المجد إّال في منازلنا   قال الشاعر:

  سو�:مستثنى منصوب جوازًا وهو مضاف. المقل مضاف إل�ه مجرور.

  أو (سو�) بدل مرفوع وهو مضاف .المقل مضاف إل�ه مجرور.

: لتبدیل  (إّال) بـ(غیر) أو (سو�)��ون ح�م إعرابهما الى االسم الواقع �عد (إّال) و�جب ملحوظة

  مراعاة ما�أتي:

 نحو:  ،(غیر) اسم فال اش�ال في ذلك�عد إذا �ان -١

  مافاز متساب� إّال المجدَ       مافاز متساب� غیَر المجدِ 

منفصل في محل  ضمیر  �عد (إّال)فیجب أن �قع  متصالً  اً ضمیر  (غیر) �عد   إذا �ان-٢

 رفع أو نصب أو جر حسب ح�م ما�عد إّال في إعرا�ه رفعًا أو نص�ًا أو جرًا.

 الرفع:  - أ

  ماجاء إّال هو.   ماجاء غیره -

  ماجاء إّال أنت.ماجاء غیرك -

  ماجاء إّال أنا. ماجاء غیر�  -
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  (أنا، نحن، أنَت،أنِت،أنتما، أنتم،أنتّن،هو،هي،هما،هم،هّن).ضمائر الرفع المنفصلة هي:ملحوظة:

  النصب: -ب     

 اه.ال أرجو إّال إ�ّ  ال أرجو سواه -

 اك.ال أرجو إّالإ�ّ ال أرجو سواك -

 ا�.ال تسأل إّال إ�ّ  سوا� التسألْ  -

 إّ�اِك،إّ�اكما،إّ�اكم،إّ�اه، إّ�اها،إّ�اهما (إّ�اَ�، إّ�انا، إّ�اَك،النصب المنفصلة هي:ملحوظة:ضمائر 

  ،إّ�اهم،إّ�اهّن).

  إذا �ان االستثناء تام متصل منفي ،مثل : مالي شف�ع سواك.: ملحوظة

  .)في محل نصب على االستثناء(     . إ�اكمالي شف�ع إّال توخذ الحالتین: 

  (بدل).      شف�ع إّال أنت.مالي                  

إذا جاء قبل (غیر ،سو�)حرف جر فأّننا ننقل حرف الجر إلى ما�عد(إّال)متصًال  الجر:-ج

  :  �ضمیر مناسب ،نحو

  �ك.ال اعتمد إّال عل�ك وال أث� إالّ  ال أعتمد على سواك وال أث� �غیرك -

الأث� �غیر�  -
 .الأث� �سوانا        الأث� إّال بيال اث� إّال بنا 

 ال أث� إّال بها.ال أث� �سواها -

هذه األلفا�  وردت في أسلوب االستثناء ضمنت معنى (إّال) االستثناء بـ (خال،عدا،حاشا): -ثالثا

  وفي إعرابها وجهان:

 س�قت بـ (ما) المصدر�ة التي تختص �الدخول على األفعال حینئذ تص�ح             إذا -١
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٧٢ 

وفاعلهـــا ضـــمیر  ماضـــ�ة جامـــدة تفیـــد االســـتثناء تعـــرب افعـــاالً أفعـــاًال و   ،ماعدا،ماحاشـــا)(ماخال

  �ه لفعل االستثناء. وجو�ا تقدیره(هو) وما�عدها مفعولمستتر 

  و�ل نع�ٍم ال محالَة زائلُ       أال �ّل شيٍء ماخال هللا �اطلٌ قال الشاعر:

یر مستتر وجو�ًا ما: مصدر�ة. خال :فعل ماض جامد دال على االستثناء والفاعل ضم

  هللا: مفعول �ه منصوب.  تقدیره(هو). 

  �مل الندامى ماعداني فأنني      ��ل الذ� یهو� ند�مي مولع:قال الشاعر  

ضمیر مستتر وجو�ًا  االستثناء والفاعلما: مصدر�ة. عدا :فعل ماض جامد دال على 

  :النون للوقا�ة. وال�اء ضمیر متصل في محل نصب مفعول �ه.)ني(تقدیره(هو). 

  رأیت الناس ماحاشا قر�شًا             فاّنا نحن أفضلهم فعاالً قال الشاعر:   

:فعل ماض جامد دال على االستثناء والفاعل ضمیر مستتر وجو�ًا  حاشاما: مصدر�ة. 

  : مفعول �ه منصوب.قر�شاتقدیره(هو). 

 إذا لم تسب� بـ(ما) فیجوز في إعرابها وجهان: -٢

 .نحو: حروف جر تفید االستثناء إذا تالها اسم مجرور  - أ

  .حضر الطالب عدا أخ�ك        

  اسم مجرور. اخ�ك :عدا: حرف جر �فید االستثناء.        

وفاعلها ضمیر مستتر وجو�ًا تقدیره(هو)  أفعال ماض�ة جامدة تفید االستثناء  - ب

 .نحو: وما�عدها مفعول �ه

. خال :فعل ماض جامد دال على االستثناء والفاعل ضمیر مستتر جاء القوم خال ز�داً 

  وجو�ًا تقدیره(هو)، ز�دًا: مفعول �ه منصوب.
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  :عن االستثناء وزار�ةاسئلة 

  �ل المصائب قد تمر على الفتى       وتهون غیر شماتة الحساد/ ١س

  فلقد ضر�نا في ال�الد فلم نجد       أحدًا سواك إلى الم�ارم ُینسب     

 ماح�م إعراب المستثنى في البیت األول معلًال؟ -١

في البیت الثاني �یف تصوغ اسلوب االستثناء لو أنك استثنیت بـ(إّال) بدًال من (سو�)  -٢

 االت�اع؟ واخترت

  ح�مُه: وجوب النصب، السبب: االستثناء تام متصل مثبت. -١ج/

  إّال إّ�اك: منصوب جوازًا، إّال إّ�اك: بدل منصوب.-٢   

 ّن االستثناء تام متصل منفي فأّن ح�م المستثنى النصب على االستثناء واالت�اع على البدل�ةأل 

  منه غداة البین �طو�ني�حاك ك الشراع الرخص لو �فني       / وددُت ذا٢س

  ج/ ما �طو�ني إال الشراع.   صغ من (الشراع) و (�طو�ني) استثناء مفرغًا.

  وال بدَّ یومًا أن ترد الودائع         / وما المال واألهلون إال ودائع    ٣س

  ماذا نسمي االستثناء الوارد في البیت ؟ اذ�ر السبب.

  والمستثنى منه محذوف.ج/ استثناء مفرغ ألن الكالم منفي 

  اجعل االستثناء المفرغ تامًا في النص. قول (وهللا ما أطلقك إّال هللا)./ ن٤س

  ج/ ما أطلقك أحٌد إّال هللا. 

  / فما لقیت صد�قًا في الدنا دنفًا         إّال الدموع التي سالت �ال بخل٥س
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  عّین المستثنى واذ�ر إعرا�ه والسبب.

  �عرب: مستثنى منصوب وجو�ًا ألن االستثناء تام منقطع منفي.ج/ المستثنى: الدموع. 

ْعَمٍة ُتْجَز�  َوَما ِألََحدٍ  / قال تعالى: ٦س ِإالَّ اْبِتَغاء َوْجِه َر�ِِّه اْألَْعَلى  َوَلَسْوَف  ِعنَدُه ِمن نِّ

  َیْرَضى 

  �الح� في النص استثناء ف�یف �عرب المستثنى؟ ولماذا؟

  وجو�ًا. السبب: تام منقطع منفي. ج/ ابتغاء: مستثنى منصوب

  / قال النبي(ص): (ما ُوِصَف لي إعرابي ق� وأحببت أْن أراه إّال عنترة) ٧س

  أعرب ما �عد (إّال) مبینًا نوعه.

  ج/ عنترة: مستثنى منصوب جوازًا أو بدل مرفوع. تام متصل منفي.

  / �قولون: (ما رفع شيٌء األمم إّال األخالق). ٨س

  ما ح�م المستثنى بـ (إّال)  من اإلعراب؟ ولماذا؟ 

  ج/ جواز األمر�ن: ألن الكالم منفي والمستثنى منه موجود (تام متصل منفي). 

  / أبلغ سل�مان أني عنه في سعٍة        وفي غنى غیر أني لسُت ذا مال ٩س

  هرة.ج/ أسم منصوب على االستثناء وعالمة نص�ه الفتحة الظا  أعرب �لمة (غیر). 

  / ال ینزل المجد في منازلنا            �النوم ل�س له مأو� سو� المقل١٠س

  في قوله (سو�) اعرا�ان، ما هما؟ ولماذا؟

  ج/ سو�: مستثنى منصوب وعالمة نص�ه الفتحة المقدرة على األلف للتعذر وهو مضاف.



        دوا دس ا  ا ا ا  ارس:                                               ااد اإ       ا 

         ا ادإ                                                                                                                                                      :٠٧٧١١٥٨٣٩٩٣                                                                                        

                 ٠٧٧١١٥٨٣٩٩٣:   ا :        ارس اا  ا ا ا  ادس ا واد               إاد 

٧٥ 

  مضاف.قدرة على األلف للتعذر وهو سو�: بدل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الم  

  السبب: تام متصل منفي.  

  سو� عفوه ما دمت ترجى وتسأل       / سألتك َأالَّ تسأل الناس حاجة ١١س

  ) ف�یف توجه إعراب سو�؟ ةما ح�م المستثنى في النص؟ وان حذفت (حاج

  سو�: مفعول �ه ثاٍن منصوب. الستثناء واإلت�اع على البدل�ة. ج/ جواز النصب على ا

  / فلقد ضر�ت ال�الد فلم نجد        أحدًا سواك إلى الم�ارم تنسب ١٢س

  بدًال من (سو�) واخترت اإلت�اع. �یف تصوغ أسلوب االستثناء لو انك استثنیت بـ(إّال)

  ج/ فلم نجد أحدًا إّال إّ�اك. 

  / من �الم التا�عین: (ل�س ألبدان�م ثمن إال الجنة فال تب�عوها إّال بها). ١٣س

  استبدل (غیر) بـ (إّال ) وأعد صوغ الجملة مضبوطة �الش�ل. 

  ج/ غیَر الجنة  ، غیُر الجنة  (تام متصل منفي). فال تب�عوها �غیرها.

  �الود   التمسك/ فما لي شف�ع عند حسنك غیره        وال سبب إال ١٤س

  معلًال.  استبدل �اسم االستثناء الوارد في صدر البیت حرف استثناء واعد صوغ الجملة -١

 أعرب ما تحته خ�.  -٢

ألن الجملة المنف�ة والمستثنى من جنس المستثنى منه (تام   إّال هو. -إّال إّ�اه  -١ج/ 

  .متصل منفي)

  التمسك : مستثنى منصوب جوازًا أو بدل .  -٢   
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  / وال سالح سو� الوعد الذ� قطعوا      تفنى الح�اة وال تفنى المواعید ١٥س

  سو� المدفع ) فما ح�م سو�؟ وث� إجابتك. لو قلنا ( ال سالح

  ج/ جائز النصب على االستثناء واإلت�اع على البدل�ة. االستثناء تام متصل منفي.

  / وما أسفي إّال على غیر القرب من�م       ولست على شيء سواه �آسف١٦س

  ما نوع االستثناء في الشطر�ن ؟  -١     

  بدل(سو�) مراع�ًا الح�م اإلعرابي. ضع (غیر) بدل (إّال) و(إّال)  -٢     

  االستثناء األول مفرغ. االستثناء الثاني تام متصل منفي.  -١ج/ 

وما أسفي على غیر القرب.ولسُت على شيء إّال إّ�اه �آسف / ولسُت على شيء إّال  - ٢    

  عل�ه �آسف.

  / لعمرك ما ینال الفضل إّال        تقي القلب محتسب صبور ١٧س

  ماذا �سمى االستثناء الوارد في النص؟ و�یف تعرب �لمة الفضل؟  –أ      

  ب _ لو انك استبدلت (غیر) بـ (إّال) ف�یف تعر�ها؟ أذ�ر السبب .     

  غیُر تقي القلب: فاعل مرفوع. -مفرغ: الفضل: مفعول �ه      ب -ج/ أ

  ن ع�الكا /  خال هللا ال أرجو سواك وٕاّنما       أعّد ع�الي شع�ة م١٨س

  استبدل (إّال) بـ (سو�). -٢قوله (ال أرجو سواك) معلال ؟ .  ما نوع االستثناء في -١     

  ال أرجو إّال إّ�اك.   -٢منف�ة والمستثنى منه غیر مذ�ور. مفرغ، ألن الجملة  -١ج/ 

  المح�ي شرقًا ومغر�ا الطائر عدا/ وأنشد ما لم تنشد الطیر مثله          ١٩س
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  )؟متى تتأكد فعل�ة (عدا - ٢ما تحته خ�. أعرب  -١

عدا: فعل ماض مبني على الفتح المقدر للتعذر وفاعله ضمیر مستتر وجو�ًا تقدیره  -١ج/ 

  صوب وعالمة نص�ه الفتحة الظاهرة.الطائر: مفعول �ه من.   (هو)

  عدا: حرف جر. الطائر: أسم مجرور وعالمة جره الكسرة.

  عندما تسب� بـ(ما) المصدر�ة.-٢

  M 8 7  P      O   N  M  K  J  I  H  G EL / ٢٠س

 مانوع االستثناءفي اآل�ة الكر�مة معلًال؟ -

  ج/نوعه: تام منقطع، السبب: ألّن المستثنى(تذ�رًة)ل�س من جنس المستثنى منه(الشقاء).

  /وماش�ر المداح قومًا سواكم           وال ح�موا إذ �سبُ� النائل الشعرا٢١س

 االستثناء في البیت ثم أعرب المستثنى.دل على  -١

 اجعل االستثناء في البیت مفرغًا واألداة (إّال). -٢

و بدل من (قومًا) االستثناء هو (سواكم)،سواكم: اسم استثناء منصوب جوازًا أ-١ج/

 منصوب �الفتحة.

  ماش�ر المداح اّال اّ�اكم. - ٢ 

  فاّن القوَم مالهم حاجة غیر�)./(عموا ص�احًا غیر هرٍم وخیر�م تر�ت)،(�ابني أنُج ٢٢س

 األول؟ وماإعراب المستثنى؟ مانوع االستثناء في القول -١

 �یف تستثني بـ(اّال) بدال من (غیر)مختارًا االت�اع في القول الثاني؟ -٢

  إّال انا. -٢   تام متصل مثبت، غیر :استثناء منصوب وجو�ًا. -١ج/
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 من نسبته غصٌة  /٢٣س
ّ
قال االصمعي(مانحلُت أحدًا شیئًا إّال بیتًا نسبته لألعشى وفي

  وهو: 

  وأن�رتني وماكاَن الذ� ن�رت    من الحوادث إّال الشیَب والصلعا 

�یف تصوغ الع�ارة لو أّنك جعلت االستثناء التام مفرغًا واألداة(سو�) في قول  -١

 االصمعي؟

 ي البیت الشعر� ساندًا إجابتك �القاعدة.اعرب االسم الواقع �عد (إّال) ف -٢

  الشیَب: خبر�ان منصوب �الفتحة/السبب:االستثناء مفرغ. -٢مانحلُت سو� بیٍت.  -١ج/ 

  وال تلتمس من غیر موالك هاد�ًا     إذا هللا لم یلد یهِد الع�اَد فمن یهد� /٢٤س

  قلبـــــــــــــًا یئن وشأن عیٍن تدمُع      مال أن�ٌس غیر ح�ِك ماخــــــــــال            

 (إّال) في البیت األول؟ ر) بـاستبدل(غی -١

 إذا جعلت االستثناء في البیت الثاني مفرغًا، فما إعراب(غیر) -٢

    غیُر: مبتدأ مؤخر مرفوع. -٢التلتمس إّال من موالك.   -١ج/     

ا�اهم فارحم فقد أقول �ل إّال خیرًأ، قال �ذلك. قال:  أقول أفسمعتني/ قال أحدهم:(٢٥س

  .)شي إّال الشتمَ 

 في النص استثناءان فمانوع األول؟  -١

  بـ (إّال). لوٕاّنك استبدلت فعل استثناء وحرف استثناء مرة أخر� �یف تعرب �لمة(الشتم) -٢

الشتِم: اسم خال الشتَم:مفعول �ه منصوب، خال -٢  أفسمعتني أقول إّال خیرًا:مفرغ. -١ج/ 

  مجرور.
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                                              اسلوب التقديم والتأخري                                 

  ــ تقد�م المفعول �ه على فعله.  ثان�اً تقد�م الخبر على المبتدأ .          أوالـــ

  تقد�م الخبر على المبتدأ: أوالـــ

و�أتي الخبر  المبتدأ والخبر وهما مرفوعان. وهي تبدأ �المبتدأ أوالً  الجملة االسم�ة تتكون من

ثان�ًا؛ألّن الخبر وصف للمبتدأ، وم�مل له، و�ه تمام المعنى . ولكن قد یتقدم الخبر على 

  و�أتي الخبر على أنواع:المبتدأ وجو�ًا لعلة نحو�ة أو یتقدم الخبر جوازًا لغرض �الغي.

 هللا. رسولر، دمحم اكباسم ظاهر: هللا  -

 أقدام االمهات تحتالجنة .    ظرف�الحمد  ش�ه جملة: جار ومجرور -

 األنفس حین موتها. یتوفىجملة فعل�ة: "هللا  -

  اخوه ناجحدمحم جملة اسم�ة:  -

  وجو�ًا هي:المواضع التي یتقدم فیها الخبر أــ تقد�م الخبر وجو�ًا:     

إذا �ان الخبر من االلفا� التي لها الصدارة في الكالم(متى ،أ�ان، أین ،�یف،أّنى)  -١

متى:اسم استفهام مبني على الس�ون في  M 8 7¿   ¾  ½À     Å  Ä   Ã    Â   ÁL  نحو:

 محل رفع خبرمقدم وجو�ًا. السبب ألفا� لها الصدارة في الكالم.

ْنَساُن َیْوَمِئٍذ  أین:اسم استفهام مبني على الفتح في . "َأْیَن اْلَمَفرُّ قال تعالى: "َ�ُقوُل اإلِْ

  محل رفع خبرمقدم وجو�ًا. السبب ألفا� لها الصدارة في الكالم.

اَعِة    أّ�اَن:اسم استفهام مبني على    "َأ�َّاَن ُمْرَساَهاقال تعالى :" َ�ْسَأُلوَنَك َعِن السَّ

  الفتح في محل رفع خبرمقدم وجو�ًا. السبب ألفا� لها الصدارة في الكالم.

.    أّنى:اسم استفهام مبني على الس�ون في  هذا"لِك   أّنىقال تعالى: "قال �امر�م 

  محل رفع خبرمقدم وجو�ًا. السبب ألفا� لها الصدارة في الكالم.
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 مخال�اً  اء�یف الرجقال الشاعر:
ّ
  من الخطوب  تخلصًا     من �عد ما أنشْبَن في

�یَف:اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبرمقدم وجو�ًا. السبب ألفا� لها 

   الصدارة في الكالم.

:یجب تقد�م الخبر على المبتدأ إذا �ان الخبر مضافًا إلى اسم استفهام، أو ملحوظة

  الجار والمجرور،والمجرور اسم استفهام ،نحو:إذا �ان الخبر ش�ه جملة من 

؟ �تاب : خبرمقدم مرفوع وهو مضاف. من :اسم استفهام مبني على �تاب من هذا

الس�ون في محل جر �االضافة. هذا : اسم اشارة مبني على الس�ون في محل رفع 

  مبتدأ مؤخر

  صاحُب:خبر مقدم مرفوع �الضمة وهو مضاف.صاحب أ�ِّ اختراٍع أنَت؟ 

:اسم استفهام مجرور �االضافةوعالمة جره الكسرة. أنَت:ضمیر منفصل مبني أ  ِّ�

  على الفتح في محل رفع مبتدأ مؤخر.

ما: اسم استفهام مبني على الس�ون في محل جر �حرف الجر وش�ه  عالَم عتا�ك؟ 

  الجملة في محل رفع خبر مقدم.

بر ش�ه جملة غال�ًا و��ون الخ إذا اتصل �المبتدأ ضمیر �عود على �عض الخبر:   -٢

 و�عده اسم متصل �ه ضمیر الغائب. نحو:

  "َأَفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرَآَن َأْم َعَلى قـُُلوٍب َأقْـَفاُهلَا :" قال تعالى

على قلوب: ش�ه جملة في محل رفع خبر مقدم وجو�ًا. السبب : ألّن المبتدأ اتصل �ه 

  ضمیر �عود على �عض الخبر.

  "اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقِرتِ َقَدرُُه َمَتاًعاَعَلى  : "قال تعالى

  إذا لم صنها عن جنوح ص�اُرها       جنوُحهاإْن أّن الفؤاُد  للنفسقال الشاعر:  و 

  ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــْن      إذا تصحو لها أمٌر شدیـــــــــــــــــــــد غفلُتها ولأل�اِم             

  ول�س �احناِء األمور بخابــــــــــــــر       حظها للعینتر� المرَء مخلوقًا و              
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 ولكْن   
ّ
  حبیبــــــــــــها ملُء عینٍ أهاُ�ِك  إجالًال ومابـــــــــــــــــــِك قدرٌة      علــي

  نحو:ملحوظة:إذا اتصل �المبتدأ ضمیر ال�عود على �عض الخبر، فالتقد�م جائز. 

  "َوَما ِمْن َدابٍَّة ِيف اْألَْرِض ِإالَّ َعَلى ا�َِّ ِرْزقـَُها :  "قال تعالى

  "َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ِعْنَدَ� َخَزائُِنهُ  قال تعالى:  "

الن�رة المخصصة هي إذا �ان المبتدأ ن�رة غیر مخصصة و�ان الخبر ش�ه جملة: -٣

 الن�رة الموصوفة أو المضافة.

لدینا: ش�ه جملة ظرف�ة في محل رفع خبر  . "َلَديـَْنا َمزِيدٌ َهلُْم َما َيَشاُءوَن ِفيَها وَ  قال تعالى:"

  مقدم وجو�ًا.

  مز�د : مبتدأ مؤخر مرفوع . السبب:الخبر ش�ه جملة والمبتدأ ن�رة غیر مخصصة. 

في آذننا :ش�ه جملة جار ومجرور  " .َوِمْن بـَْيِنَنا َوبـَْيِنَك ِحَجابٌ  َوِيف َآَذانَِنا َوقْـرٌ قال تعالى: "

في محل رفع خبر مقدم وجو�ًا. وقر: مبتدأ مؤخر مرفوع . السبب: الخبر ش�ه جملة 

  والمبتدأ ن�رة غیر مخصصة.

"  على أ�صارهم: ش�ه جملة جار ومجرور في محل َوَعَلى َأْبَصارِِهْم ِغَشاَوةٌ قال تعالى:"

رفوع. السبب: الخبر ش�ه جملة والمبتدأ رفع خبر مقدم وجو�ًا.  غشاوة: مبتدأ مؤخر م

  ن�رة غیر مخصصة.

َها �َُْكُلونَ  ِفيَها ِدْفءٌ قال تعالى: " "  . فیها : ش�ه جملة جار ومجرور في محل َوَمَناِفُع َوِمنـْ

رفع خبر مقدم وجو�ًا. دفء: مبتدأ مؤخر مرفوع. السبب: الخبر ش�ه جملة والمبتدأ 

  ن�رة غیر مخصصة.

نَـُهَما ِحَجابٌ وَ  قال تعالى:" بینهما: ش�ه جملة الظرف�ة في محل رفع خبر مقدم "  بـَيـْ

وجو�ًا. حجاب: مبتدأ مؤخر مرفوع. السبب: الخبر ش�ه جملة والمبتدأ ن�رة غیر 

  مخصصة.

  لقد طالعتها ولكّلِ شيٍء    وٕاْن طالْت لجاجتُه انتهاءُ قال الشاعر:
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  وجو�ًا. لكل: ش�ه جملة جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم 

  انتهاء: مبتدأ مؤخر مرفوع. السبب: الخبر ش�ه جملة والمبتدأ ن�رة غیر مخصصة.

 رقیبُ 
ّ
  قال الشاعر: إذا ماخلوت یومًا فال تقل    خلوُت. ولكن قْل: علي

: ش�ه جملة جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم وجو�ًا.
ّ
  علي

  دأ ن�رة غیر مخصصة.رقیب: مبتدأ مؤخر مرفوع. السبب: الخبر ش�ه جملة والمبت

  قال الشاعر: قالت : �یف �میُل مثلك للص�ا   وعل�ك من سمة الحل�م وقارُ 

  عل�ك: ش�ه جملة جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم وجو�ًا.

  وقاُر: مبتدأ مؤخر مرفوع. السبب: الخبر ش�ه جملة والمبتدأ ن�رة غیر مخصصة.

 وللقصر طر�قتان: إذا �ان الخبر مقصورًا على المبتدأ: -٤

 �النفي واالستثناء.  ب ـــــ بــ (إّنما) إّن: حرف مش�ه �الفعل +  ما: زائدة �افة.  - أ

  :�النفي واالستثناء –أ 

ٌر َما ُهْم بَِباِلِغيهِ "قال تعالى:    " ِإْن ِيف ُصُدورِِهْم ِإالَّ ِكبـْ

  واالستثناء.في صدورهم : خبر مقدم وجو�ًا. السبب قصر الخبر على المبتدأ �النفي 

  ".  َما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَبَالغُ قال تعالى:" 

  خبر مقدم وجو�ًا. السبب: قصر الخبر على المبتدأ �النفي واالستثناء. على الرسول:

  ماخالٌ� إّال هللا ، مالنا إّال أت�اع أحمد، ماشاعٌر إّال المتنبي.

  بــ(إّنما): -ب

َا َعَلْيكَ قال تعالى: "  َنا احلَِْسابُ  فَِإمنَّ   "اْلَبَالُغ َوَعَليـْ

  . السبب: قصر الخبر على المبتدأ بـ (إّنما).عل�ك:خبر مقدم وجو�ًا . ال�الغ: مبتدأ مؤخر
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٨٣ 

ُ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن َآَمُنواقال تعالى:"  َا َولِيُُّكُم ا�َّ   " .ِإمنَّ

قصر الخبر على المبتدأ  ول��م:خبر مقدم وجو�ًا. هللا:لف� الجاللة مبتدأ مؤخر. السبب :

  بـ(إّنما).

: وهنا یجب إذا �ان المراد من تقد�م الخبر هو التعجب السماعي �ص�غة (� دّر)  -٥

 اإل�قاء على هذا التر�یب(� دّر) إذ لو أخرناه لضاع المعنى نحو:

 على الرقمیتین ومال�اقال الشاعر: 
ّ
  فلله دّر� یوم أترك طائعًا    بني

  لم یتضح التعجب المطلوب. إذن المراد هو التعجب السماعي.لو أخرنا الخبر ، 

  �: ش�ه جملة في محل رفع خبر مقدم وجو�ًا. دّر: مبتدأ مؤخر مرفوع.

 من فت�ٍة صبروا    ما إْن رأیت لهم في الناس أمثاالً  � درُّهمقال الشاعر : 

  ع.�: ش�ه جملة في محل رفع خبر مقدم وجو�ًا. دّر: مبتدأ مؤخر مرفو 

األصل في الخبر أن �أتي �عد المبتدأ و�جوز تقد�م الخبر على المبتدأ  تقد�م الخبر جوازًا:  -  ب

 جوازًا لغرض التو�ید في الحاالت اآلت�ة:

 :  إذا �ان المبتدأ معرفة -١

ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِربُ قال تعالى:"  "  �: ش�ه جملة جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم �َِّ

  المشرق: مبتدأ مؤخر مرفوع . السبب: المبتدأ معرفة..    جوازاً 

  " فثمَّ: ش�ه جملة في محل رفع خبر مقدم جوازًا.  َفَأْیَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه �َِّ قال تعالى:" 

  وجه: مبتدأ مؤخر مرفوع وهو مضاف. السبب: المبتدأ معرفة.

  ر ومجرور في محل رفع خبر مقدم جوازًا." ومن �عُد" �: جا"� األمُر من قبلُ قال تعالى: 

  األمُر:مبتدأ مؤخر مرفوع . السبب: المبتدأ معرفة.

  " ِللَِّذیَن اْسَتَجاُبوا ِلَر�ِِّهُم اْلُحْسَنى قال تعالى:"
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٨٤ 

مبتدأ مؤخر مرفوع . السبب: الحسنى:   ملة في محل رفع خبر مقدم جوازًا.لر�هم: ش�ه ج

  المبتدأ معرفة.

". �ذلك:ش�ه جملة في محل رفع خبر َفَأْحَیْیَنا ِ�ِه اْألَْرَض َ�ْعَد َمْوِتَها َ�َذِلَك النُُّشورُ قال تعالى:"

  النشور: مبتدأ مؤخر مرفوع . السبب: المبتدأ معرفة.  مقدم جوازًا.

  لتح�ا بنا الدن�ا و�فتخر العصرُ     لنا الدهرُ قال الشاعر: أبى هللا إّال أن ��وَن 

  خبر مقدم جوازًا. الدهر مبتدأ مؤخر. السبب: المبتدأ معرفة.لنا: ش�ه جملة 

  جیلنا �یف �شعُل القند�ال ذاك فعلْم        في ید�ك القندیلُ قال الشاعر: 

في ید�ك:ش�ه جملة في محل رفع خبر مقدم جوازًا. القندیل: مبتدأ مؤخر مرفوع. السبب: 

  المبتدأ معرفة.

 أو اإلضافة:إذا �ان المبتدأ ن�رة مخصصة �الوصف  -٢

َلُكْم ِفي َرُسوِل �َِّ قال تعالى:"   �الوصف: (�عد الن�رة ن�رة مرفوعة تعرب صفة). نحو:  - أ

   " ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ 

اسوة: مبتدأ مؤخر مرفوع. حسنة: صفة   لكم: ش�ه جملة في محل رفع خبر مقدم جوزًا. 

  مرفوعة. السبب: الخبر ش�ه جملة والمبتدأ ن�رة مخصصة �الوصف.

َرةٌ قال تعالى: "     لهم :ش�ه جملة في محل رفع خبر مقدم جوازًا.  " َوَلُهْم ِفیَها َأْزَواٌج ُمَطهَّ

صفة مرفوعة.السبب:الخبر ش�ه جملة والمبتدأ ن�رة  مطهرة: زاواٌج: مبتدأ مؤخرمرفوع.أ

  مخصصة  �الوصف.

ِ َمَغاِنُم َ�ِثیَرةٌ  قال تعالى : "   عنَدهللا: ش�ه جملة في محل رفع خبر مقدم جوازًا. " َفِعْنَد �َّ

  مغانم: مبتدأ مؤخر مرفوع. �ثیرة : صفة مرفوعة.
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٨٥ 

  قوله تعالى:  تكون األولى هي الخبر نحو: :إذا ورد أكثر من ش�ه جملةملحوظة

  " َوَلُكْم ِفیَها َمَناِفُع َ�ِثیَرةٌ  "

  جملة نحو:قد ��ون تخص�ص المبتدأ �الوصف بجملة أو �ش�ه ملحوظة: 

  "  ِفي ِجیِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسدٍ  قال تعالى: "

  في جیدها :ش�ه جملة في محل رفع خبر مقدم جوازًا.

  حبل: مبتدأ مؤخر مرفوع. من مسد: ش�ه جملة في محل رفع صفة.

  من قراع الكتائب بهّن فلولٌ قال الشاعر: وال عیَب فیهم غیر أّن سیوفهم     

  �ه        إّال الحماقة اعیت من یداو�ها �ستطبُ  دواءٌ  لكّلِ داءٍ قال الشاعر: 

  جملة فعل�ة                           

  للغنى        ولكّنها منك المودة تطلبُ  التطلُب المالَ قال الشاعر:ولي همٌة 

  جملة فعل�ة                                       

 نحو:. وهنا نضیف المبتدأ الن�رة إلى ن�رة  �اإلضافة:  -  ب

  "   لكم : ش�ه جملة في محل رفع خبر مقدم جوازًا.  ُقْل َلُكْم ِم�َعاُد َیْومٍ تعالى:"  قوله

م�عاُد: مبتدأ مؤخر مرفوع وهو مضاف . یوم: مضاف إل�ه مجرور. السبب: المبتدأ ن�رة 

  مخصصة �االضافة.

 ُقْل َمْن ِبَیِدِه قال تعالى:" 
ْ
  " بیده: ش�ه جملة في محل رفع خبر مقدم جوازًا. َمَلُكوُت ُ�ّلِ َشي

: مضاف إل�ه مجرور. السبب: المبتدأ ن�رة ملكوت: مبتدأ مؤخر مرفوع وهو مضاف. �لِّ 

  مخصصة �االضافة.
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٨٦ 

  لست أذ�رها          لوال الرقیب لقد بلغتها فاك عند� رسائل شوق قال الشاعر: 

  ماتردُّ عواز�هُ  نوازُع شوقٍ د المزاِد وصع�ه       على �ع إل�كقال الشاعر: 

  ش�ه جملة في محل رفع خبر مقدم جوازًا.إل�ك: 

  نوازٌع: مبتدأ مؤخر مرفوع وهو مضاف. شوٍق: مضاف إل�ه مجرور.

 إذا �ان المبتدأ ن�رة مجرورة  بـ(من) الزائدة في االستفهام والنفي:-٣

ما: ناف�ة مهملة. للظالمین: ش�ه جملة في محل رفع              M  §    ¦  ¥  ¤L قال تعالى:

  خبر مقدم جوازًا. من: حرف جر زائد للتو�ید.

  انصار:مبتدأ مؤخر مجرور لفظًا مرفوع محًال.

. هل: حرف استفهام. إلى مرٍد:ش�ه جملة M  è  ç  æ  å  ä    ãL قال تعالى:

سبیل: مبتدأ مؤخر مجرور في محل رفع خبر مقدم جوازًا. من: حرف جر زائد للتو�ید. 

  لفظًا مرفوع محًال.

  :ئلة وزار�ة عن تقد�م الخبراس

  لو قلنا( للعراِق تأر�خُه القد�ُم). ماالذ� أوجب تقد�م الخبر على المبتدأ؟:١س

ج/ تقّدَم الخبر(للعراق) على المبتدأ( تأر�خُه) وجو�ًاألّن المبتدأ ف�ه ضمیر �عود على �عض 

  الخبر.

  ��اُر نرومها       ول�س لنا منها سو� األكل والشرب للناس غا�اتٌ  :٢س

 في البیت اجعل تقد�م الخبر وجو�ًا و�ثالث طرق. -

  ج/ للناس غا�اٌت  ، للناس غا�اتهم ، ماللناس إّال غا�اتٌ 
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٨٧ 

  ولست أثني     على شيء سواه وهو سؤلي وحیدٌ ولي أمٌل :٣س

  مااثر حذف مافوق الخ� على ح�م تقد�م الخبر معلًال؟

  ولي أمل: تقدم الخبر وجو�ًا ألّن المبتدأ ن�رة غیر مخصصة والخبر ش�ه جملة. ج/

  :واّني لمن قوم �أّن نفوسهم      بها أنٌف أن تس�ن اللحم والعظما٤س

 اجعل ح�م تقد�م الخبر ع�س ماهو عل�ه في النص؟ -٢؟ ماح�م تقد�م الخبر  -١

  المبتدأ ن�رة غیر مخصصة.بها : ش�ه جملة في محل رفع خبرمقدم وجو�ًا ألّن  -١ج/

  .بها أنٌف شدیٌد( ح�م تقد�مه: جوازًا) -٢          

:نقول: (لكّل أمٍة حضارتها، ولكّلِ شعٍب تأر�ٌخ مجیٌد). تقدم الخبر مرتین، ماح�م ٥س

  تقد�مه في �ّل مرة؟ ولماذا؟.

  ج/ لكّل أمة: خبر مقدم وجو�ًا.السبب: اتصل �المبتدأ ضمیر �عود على �عض الخبر.

  لكّلِ شعب: خبر مقدم جوازًا. السبب : الخبر ش�ه جملة والمبتدأ ن�رة مخصصة موصوفة.  

  : لهم حٌ� ول�س له مثیُل      ومهما قالو فالحسن الجمیل٦س

  لوحذفت الواو من الشطر األول فما ح�م التقد�م في الجملة المت�قي ؟ علل ماتقول.

  السبب: الخبر ش�ه جملة والمبتدأ ن�رة مخصصة.ج/لهم ح�ٌّ ل�س له مثیُل: جائز التقد�م. 

  :دون وجه ال�غ�ض وحسه هوٌل       وعلى وجه َمْن نحب البهاءُ ٧س

  في شطر� البیت تقد�م لما حقه التأخیرمانوعه؟ وما ح�مه؟

  وجو�ًا.  على وجه من نحب: خبر مقدم جوازًا. ج/ دون: خبر مقدم
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 الساقي وماذا سقان�ا ذلك منك �الیل طاف بي     وَمنْ  لي هللا ماذا:٨س

  أعرب ماتحته خ�.

  ج/لي:ش�ه جملة جار ومجرور في محل رفع خبرمقدم. هللا:لف� الجاللة مبتدأ مؤخر مرفوع.

  ماذا:اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ. ذلك:اسم إشارة في محل رفع مبتدأ مؤخر.  

اَعِة َأ�َّاَن  :قال تعالى:"٩س ُمْرَساَها. ِف�َم َأْنَت ِمْن ِذْ�َراَها. ِإَلى َر�َِّك َ�ْسَأُلوَنَك َعِن السَّ

  عین المتقدم ونوعه وح�مه وسبب تقد�مه..   "ُمْنَتَهاَها

  ج/ أّ�اَن: خبر مقدم وجو�ًا. السبب: من األلفا� التي لها الصدارة في الكالم.

  د�مه.ش�ه جملة في محل رفع خبر مقدم جوازًا. السبب: ل�س هناك مایوجب تقإلى ر�ك:  

  (منتهاها) ضمیر ال�عود على �عض الخبر إنما عاد على الساعة.انت�ه: 

  : ألسَت تر� الخطوَب لها رواُح          عل�ك �صرفها  ولها ��ورُ ١٠س

  في البیت ورد تقد�مان للخبر وضحهما مبینًا ح�مهما مع السبب.

مخصصة �الصفة، لها: ش�ه جملة في محل رفع خبر مقدم جوازًا. السبب: المبتدأ ن�رة 

والصفة هي الجملة الفعل�ة المتكونة من اسم الفعل(عل�ك) �معنى الزم والفاعل ضمیر مستتر 

  تقدیره(انت) والجملة الفعل�ة في محل رفع صفة للمبتدأ (رواح).

لها: ش�ه جملة في محل رفع خبر مقدم وجو�ًا. السبب: ألّن الخبر ش�ه جملة والمبتدأ(��ور) 

  ن�رة غیر مخصصة.

  " َوإِْن ِمْنُ�ْم ِإالَّ َواِرُدَها قال تعالى: ":١١س

  قال الشاعر: وقد عجبت سمراء أّني أحّبها       وفي اللّب ش�واه وف�ه اشت�اقهُ       
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٨٩ 

 عین الخبر المتقدم في اآل�ة الكر�مة و�ین ح�مه ذاكرًا السبب.-١

 في الشطر الثاني تقد�م للخبر بین ح�م هذا التقد�م.-٢

  من�م: ش�ه جملة في محل رفع خبر مقدم وجو�ًا.  -١ج/

  السبب: ألّن الخبر مقصور على المبتدأ.

  في اللّب: ش�ه جملة في محل رفع خبر مقدم جوازًا . – ٢  

  السبب: الخبر ش�ه جملة والمبتدأ معرفة. 

  ف�ه: ش�ه جملة في محل رفع خبر مقدم جوازًا. السبب: الخبر ش�ه جملة والمبتدأ معرفة. 

  �و� الحبیب).ش(نما عاد على أ (ش�واه)ضمیر لم �عد على الخبر إفي المبتدانت�ه:

  :� درُّ طارٍق وما فعل    قدعبَر ال�م وللمجد وصل١٢س

 مارأ� النحاة في ح�م تقد�م الخبر؟وماحجتهم في ذلك؟ -

  ج/ح�م تقد�م الخبر (�) وجو�ًا، حجتهم أظهار معنى التعجب. 

  � عند فاتنتي    فهل �اعجب من هذا امرؤ سمعا: عند� اصط�اٌر وش�و ١٣س

 مانوع التقد�م الوارد في البیت؟ وما ح�مه مع ذ�ر السبب. -

  ج/عند�: ش�ه جملة خبر مقدم وجو�ًا ؛ألّن المبتدأ(اصط�ار)ن�رة غیر مخصصة.

  " عین الخبر المقدم ذاكرًا ح�مه والسبب.َوَفْوَق ُ�ّلِ ِذ� ِعْلٍم َعِل�مٌ :قال تعالى" ١٤س

ج/فوق �ّل ذ� علٍم: ش�ه جملة ظرف�ة في محل رفع خبر مقدم وجو�ًا؛ ألّن الخبر ش�ه جملة 

  والمبتدأ ن�رة غیر مخصصة.
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٩٠ 

 مما رمتك �هِ  الل�الي     جراحاٌت ولها في القلِب عم�ٌ ١٥س
ّ
  :و�ي

 في البیت تقد�مان دّل علیهما و�ین نوع �ل منهما والح�م والسبب. -

: ش�ه جملة في محل ر 
ّ
فع خبر مقدم وجو�ًا؛ألّن الخبر ش�ه جملة والمبتدأ(جراحات) ج/ بي

  ن�رة غیر مخصصة.

لها: ش�ه جملة في محل رفع خبر مقدم وجو�ًا؛ ألّن الخبر ش�ه جملة والمبتدأ(عم�) ن�رة    

  غیر مخصصة. 

ا  مالجملة الفعل�ة هي الجملة التي تبدأ �الفعل و�عده تقد�م المفعول �ه على فعله: -ثان�اً  

. ولكن هذا �تَب محمٌد الدرَس ، والمفعول �ه اسم �قع عل�ه فعل الفاعل نحو :  المفعول �ه

  الترتیب قد یتغیر فیتقدم المفعول �ه على فعله وجو�ًا أو جوازًا.

یتقدم المفعول �ه على فعله وجو�ًا في أر�عة  تقد�م المفعول �ه على فعله وجو�ًا:  - أ

 هي: مواضع

وهي اسماء االستفهام لفا� التي لها الصدارة في الكالم:إذا �ان المفعول �ه من األ -١

 الدالة على العاقل وغیر العاقل والعدد(َمْن، من ذا، ما ، ماذا، أ�، �م)، واسماء الشر�

الدالة على العاقل وغیر العاقل(َمْن، ما ،مهما، أّ�) و(�م) الخبر�ة الدالة على 

 العموم.إفادة الكثرة.والغرض من التقد�م: 

ِ ُتْنِ�ُرونَ عالى:" قال ت : اسم استفهام مفعول �ه مقدم وجو�ًا منصوب "  َفَأ�َّ َآَ�اِت �َّ أ�َّ

  �الفتحة وهو موضاف.

  قال الشاعر: فأّ� جمیل من جمیلك أش�ُر    وأّ� أ�اد�ك الجلیلة اذ�رُ 

  : اسم استفهام مفعول �ه مقدم وجو�ًا منصوب �الفتحة وهو موضاف.جمیل أ�َّ  
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٩١ 

  اسم استفهام مفعول �ه مقدم وجو�ًا منصوب �الفتحة وهو موضاف. أّ� أ�اد�ك:

، أّ�، �م)نعر�ها مفعوًال �ه ،ما ،ماذا ن ذااسماء االستفهام الدالة على الذات(من ،مملحوظة:

  مقدمًا اذا تالها فعل متعٍد لم �ستوف مفعوله.

  �اداُر مافعلْت �ك األ�ام    ضامتك واأل�ام ل�س تضام:قال الشاعر

اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول �ه مقدم وجو�ًا. السبب: الفا� لها الصدارة ما: 

  في الكالم. الغرض: أفادة العموم.

  �م �تا�ًا أدب�ًا قرأَت؟

�م: اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول �ه مقدم وجو�ًا. السبب: ألفا� لها الصدارة 

  في الكالم . الغرض من التقد�م: إفادة العموم.

  ل الشاعر: و�م من ج�اٍل جبُت تشهُد انني الـــ    ج�اُل و�حٍر شاهٍد أنني ال�حرُ قا

�م: اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول �ه مقدم وجو�ًا. السبب: ألفا� لها الصدارة 

  في الكالم . الغرض من التقد�م: إفادة العموم.

  �م صدیٍ� ساعدَت؟

اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول �ه مقدم وجو�ًا. السبب: ألفا� لها الصدارة  �م:

  في الكالم . الغرض من التقد�م: إفادة العموم.

ُ َفَما َلُه ِمْن ُمِضلٍّ " قال تعالى:   " َوَمْن َیْهِد �َّ

    َمْن: اسم شر� جازم مبني في محل نصب مفعول �ه مقدم وجو�ًا.

  "َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْیٍر َ�ْعَلْمُه �َُّ  قال تعالى:" 
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  ما: اسم شر� جازم مبني في محل نصب مفعول �ه مقدم وجو�ًا.

  َأ��ا َما َتْدُعوا َفَلُه اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى"  قال تعالى:"

  أّ�ًا: اسم شر� جازم مفعول �ه مقدم وجو�ًا منصوب �الفتحة.

  نقول:مهما ت�طْن تظهْره األ�اُم.

  مهما: اسم شر� جازم مبني في محل نصب مفعول �ه مقدم وجو�ًا.

في إعرابها على فعل الشر�، فإذا �ان فعل الشر�  اسماء الشر� تعتمد :)١( ملحوظة

  متعد�ًا لم �ستوٍف مفعوله فتعرب اسماء الشر� مفعوًال �ه مقدمًا وجو�ًا.

هو مفعوًال �ه واسم المضاف إلى اسم االستفهام  �أخذ ح�مه ف�ص�ح  ):٢ملحوظة (

  االستفهام �ص�ح مضافًا إل�ه نحو:

  من: في محل جر مضاف إل�ه. رأ�: مفعول �ه منصوب وهو مضاف. رأ� َمْن تحترم؟ 

  قصیدة:مفعول �ه منصوب وهو مضاف.أ�: مضاف إل�ه.قصیدة أّ� شاعٍر أحببت؟

النصب ونقصد ضمائر إذا �ان المفعول �ه ضمیرًا منفصًال لوتأخر لوجب اتصاله:-٢

: إّ�ا�، إّ�انا ، إّ�اَك، إّ�اِك،إّ�اكما، إّ�اكم، إّ�اكّن،إّ�اه،إّ�اها ، إّ�اهما، المنفصلة وهي

 والغرض من التقد�م إفادة التخص�ص والتو�ید.إّ�اهم،إّ�اهّن)

 M 8 7  a    ̀   _   ̂ ]  \  [L   

  إّ�اه:ضمیر منفصل مبني في محل نصب مفعول �ه مقدم وجو�ًا.

  السبب: لو تأخر الضمیر لوجب اتصاله. الغرض: التخص�ص والتو�ید. 

 M 8 7  5  4  3  2L  



        دوا دس ا  ا ا ا  ارس:                                               ااد اإ       ا 

         ا ادإ                                                                                                                                                      :٠٧٧١١٥٨٣٩٩٣                                                                                        

                 ٠٧٧١١٥٨٣٩٩٣:   ا :        ارس اا  ا ا ا  ادس ا واد               إاد 

٩٣ 

  إّ�اَك:ضمیر منفصل مبني في محل نصب مفعول �ه مقدم وجو�ًا.

  السبب: لو تأخر الضمیر لوجب اتصاله. الغرض: التخص�ص والتو�ید.

  M 8 7  i   h          g  f  e  dL.  

  مبني في محل نصب مفعول �ه مقدم وجو�ًا.إّ�انا: ضمیر منفصل 

  السبب: لو تأخر الضمیر لوجب اتصاله. الغرض: التخص�ص والتو�ید. 

 إذا وقع المفعول �ه �عد(أّما) الشرط�ة م�اشرة وفعله واقعًا في جوابها:-٣

  فعل متعد مقترن �الفاء.  + م.�ه  +  أّما

  والغرض من التقد�م: العنا�ة واالهتمام والتو�ید. 
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  أّما:أداة شر� غیر جازمة،حرف �فید التو�ید والتفصیل، وهي �معنى (مهما ��ن من شيء).

  فعله واقع في جواب (أّما) الشرط�ة. السبب: ألنّ  ،الیت�َم: مفعول �ه مقدم وجو�اً 

  ي جواب (أّما) الشرط�ة.السائل: مفعول �ه مقدم وجو�ًا، السبب: ألّن فعله واقع ف

  ، فهي �معنى "مهما ��ن من أمر". (أّما) تعوض عن اسم الشر� وفعلهملحوظة:

  س: لوقلنا "مهما ��ن من أمر فالتهمل الواجَب". اجعل المفعول �ه المؤخر واجب التقد�م.

  ج/ أّما الواجَب فالتهمل.

  الصالحین ف�أتميقال الشاعر:نزوُر امرءًا أّما اإلله فیتقي    وأّما �فعل 

  أّما:أداة شر� غیر جازمة،حرف �فید التو�ید والتفصیل، وهي �معنى (مهما ��ن من شيء).
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اإلله:مفعول �ه مقدم وجو�ًا، فیتقي: الفاء را�طة واقعة في جواب(أّما) الشرط�ة.یتقي: فعل 

  مضارع مرفوع.

  .أّما الخیَر فانشْد، وأّما التسامَح فانشْر بین الناس   و�قولنا:

  أّما المودَة فاطلْب.         فارحْم وأّما الكبیَر فاحترْم. أّما الصغیرَ 

   إذا �ان فعله فعل أمر مقترنًا �الفاء، واقعًا في جواب (أّما) المقدرة:-٤

  المفعول �ه + فعل أمر مقترن �الفاء. 

  الغرض من التقد�م:العنا�ة واالهتمام والتو�ید.

 M 8 7  µ   ́ ³  ²   ±  °L  .هللا:لف� الجاللة مفعول �ه مقدم وجو�ًا  

  السبب: ألّن فعله فعل أمر مقترن �الفاء. الواقعة في جواب(أّما) المقدرة.

 M 8 7   ª     ©        §  ¦    ¤  £L  

رّ�ك:مفعول �ه مقدم وجو�ًا وهو مضاف. ف�بْر: الفاء واقعة في جواب (أّما) المقدرة. 

  ، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره(انت).(�بر):فعل أمر مبني على الس�ون 

  ث�ا�َك: مفعول �ه مقدم وجو�ًا وهو مضاف. الرجز: مفعول �ه مقدم وجو�ًا .

  يالمضن العش�هذا ثورة         من  : وصوني الحسنَ قال الشاعر  س:

  ج/  الحسَن فصوني.   اجعل المفعول �ه المؤخر مقدم وجو�ًا.

یجوز تقد�م المفعول �ه على فعله إذا لم ��ن في تقد�م المفعول �ه على فعله جوازًا:  -  ب

 الجملة مایوجب تقد�مه، أ� ل�س من الحاالت السا�قة، وتكون فائدته التو�ید.

 M 8 7  Ç  Æ       Å  Ä  Ã  ÂL  
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  انفَسهم:مفعول �ه مقدم جوازًا. السبب ل�س في الكالم مایوجب التقد�م. الغرض: التو�ید. 

 M 8 7  w  v    u  t  s  r   q  p   ox    }  |     {  z   yL  

  غیَر: مفعول �ه مقدم جوازًا. السبب ل�س في الكالم مایوجب التقد�م. الغرض: التو�ید.

 M 8 7  µ   ́ ³  ²L  

  فر�قًا: مفعول �ه مقدم جوازًا. السبب ل�س في الكالم مایوجب التقد�م. الغرض: التو�ید.

 M 8 7Ò  Ñ   ÐÓ    Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔL  

  ح�َم: مفعول �ه مقدم جوازًا. السبب ل�س في الكالم مایوجب التقد�م. الغرض: التو�ید.

   الصادقین احترم. -

  الصادقیَن: مفعول �ه مقدم جوازًا. السبب ل�س في الكالم مایوجب التقد�م. الغرض: التو�ید.

الجاللة مفعول �ه مقدم جوازًا. السبب ل�س في هللا: لف�   یوفقنا جم�عًا. أنْ  َهللا نسألُ -

  الكالم مایوجب التقد�م. الغرض: التو�ید.

  �حیى نعم ص�احاً  زادًا سو� �حیى توّد وصاح�ًا    أّال إنّ أقال الشاعر: 

  زادًا: مفعول �ه مقدم جوازًا. السبب ل�س في الكالم مایوجب التقد�م. الغرض: التو�ید.

  :مفعول �ه على فعلهاسئلة وزار�ة عن تقد�م ال

  / وٕاْن نزلْت إحد� الدواهي �قوم�م          فانفَس�م دون العشیرة فاجعلوا١س

  في النص تقد�م ماحقه التاخیر، بین نوعه ذاكرًا السبب.

، ألّن فعله فعل أمر مقترن �الفاء واقع في جواب (أّما) ج/انفس�م: تقد�م المفعول �ه وجو�اً 

  المقدرة.
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لرجل: " اسأل حاجتك اآلن، فقال وِلَم �اأمیر المؤمنین فوهللا /قال المنصور ٢س 

  مااستقصرت أجلك".

 �یف تجعل(حاجتك) مفعوًال �ه مقدمًا وجو�ًا؟ ذاكرًا الغرض من التقد�م. -

  ج/حاجتَك فاساْل، الغرض: العنا�ة واالهتمام والتو�ید.

رآه قال: عمو ص�احًا  ((حلف هرم بن سنان اّال �سلَم عل�ه زهیر اّال اعطاه فكان إذا:٣س

غیر هرٍم وخیر�م تر�ت)).نلمح في النص مفعول �ه مقدمًا، اذ�ر ح�م تقد�مه مبینًا 

          الغرض؟

  ج/خیر�م: مفعول �ه مقدم جوازًا، غرضه: التو�ید.

  :  تقول �ارب التترك �ال لبٍن       هذ� الرض�عة وارحمني وٕاّ�اها٤س

  ج/إّ�ا� ارحم وٕاّ�اها.    في (ارحمني وٕاّ�اها)؟جب التقد�م �یف تجعل المفعول �ه وا

  دُ ـــــــــــــ: �قولـــــون جاهد �اجمیل �غزوٍة         وأّ� جهاٍد �عدهّن ار�٥س

 الهّم والذّل والقهرا        ضرو�ًا من األهوال حملني دهر�      
ّ
   وجر� علي

  عّین المتقدم مبینًا نوعه وح�مه وسبب التقد�م.

: مفعول �ه مقدم وجو�ًا؛ألّنه من االلفا� التي لها الصدارة في الكالم.    ج/ أ�َّ

  ضرو�ًا:مفعول �ه مقدم جوازًا؛ ألّنه ل�س هناك مایوجب تقد�مه.

  : تقول: أّما الذین استشهدوا في سبیل هللا فخلْد.٦س

  عین المتقدم ونوعه وح�مه وسبب تقد�مه.

  ج/الذین: مفعول �ه مقدم وجو�ًا ؛ألّن المفعول �ه وقع �عد(أّما) م�اشرة وفعله في جوابها. 
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  :وال تر� في غیِر الصبِر منقصًة          وماسواه فأّن َهللا ��فیني ٧س

  ج/إّ�اَ� ��في. الغرض:التخص�ص والتو�ید. اجعل المفعول �ه مقدمًا وجو�ًا ذاكرًا غرضُه.-

  حیث یجعل نفسه      ففي صالح األعمال نفسَك فاجعل وما المرء إالّ :٨س

  مالـــــــــــُه شافٌع  إل�ه ســــواه       مـــــــواله     هومن لعبد أذلـــــــــــ     

 عین المتقدم في البیت األول و�ین نوعه وح�مه وسبب تقد�مه.-١

 والغرض منه.في البیت الثاني ماتحته خ� مفعول �ه قدمه. ثم اذ�ر ح�م تقد�مه -٢

  . نفسَك:مفعول �ه مقدم وجو�ًا؛ألّن فعله فعل أمر مقترن �الفاء   -١ج/

  مواله،ح�م تقد�مه: وجو�ًا، غرضه: التخص�ص والتو�ید. إّ�اه أذلَّ -٢   

  ثو�َك طهر أوًال فال تلمْ        متع�ٍ  �اواع� الدن�ا غیرَ   :٩س

 في البیت مفعول �ه مقدم جوازًا، قدمه وجو�ًا. -

  ثو�َك فطّهْر: التقد�م وجو�ًا.  . طّهر: التقد�م جوازاً  ج/ثو�ك

  جاء في االثر((�ابني أمسك عل�ك لسانك وأحف� ما في الوعاء)).:١٠س

  في النص مفعوالن متأخران،اجعل ح�م تقد�مهما وجو�ًا ذاكراً الغرض من التقد�م. -

الغرض من التقد�م :العنا�ة واالهتمام    في الوعاء فأحف�. مافأمسك،  أّما  لسانكأّما  ج/

  والتو�ید.
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  أسلوب التوكيد                                     

  أسلوب لغو� یراد �ه تقو�ة الكالم أو رفع الشك وترسیخ المعنى في ذهن المخاطب،

  : صحة حذفه من الجملة دائمًا وله طرق متعددة أهمها:عالمتهو 

 التو�ید �المصدر. -٥   التو�ید اللفظي.          -١

 ).٢،١التو�ید �النعت �العددین(   -٦التو�ید المعنو�.           -٢

 التو�ید �القصر. - ٧التو�ید �الحروف.         -٣

 التو�ید �القسم و�عض األلفا�. - ٨التو�ید �الحروف الزائدة.  -٤

  للمخاطب المتش�ك والمتردد، نحو:الجملة التي فیها تو�ید واحد تقال  ملحوظة:

  ، والجملة التي فیها أكثر من تو�ید تقال للمخاطب الناكرأوالرافض ،نحو:ز�دًا ناجح إنّ  

  ناجح.لز�دًا  إنّ 

هو تكرار اللف� المراد تو�یده سواء أكان اسمًا أو فعـًال أو حرفـًا أو جملـة، :التو�ید اللفظي -١

لفظ�ـــًا إلـــى و�عـــرب اللفـــ� األول حســـب موقعـــه مـــن الجملـــة،و�عرب اللفـــ� الثـــاني تو�یـــدًا 

 األول.و�شتر� في اللف� الثاني:

 أْن �طاب� األول في اللف� والمعنى. -

 أْن یت�ع األول في اإلعراب رفعًا ونص�ًا وجرًا. -

 �م�ن حذفه دون أن یؤثر في تر�یب الجملة. -

  و��ون التو�ید اللفظي على أنواع:

  .M 8 7 ¦ §      ª  ©L تو�ید لفظي بتكرار االسم ،نحو :  - أ

  تو�ید لفظي مرفوع.السا�قون: 
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  قال الشاعر:أخاك أخاك فهو أجلُّ ذخٍر        إذا نابتك نائ�ة الزمانِ 

  أخاك:تو�ید لفظي منصوب.

  قال الشاعر: فصبرًا في مجال الموت صبرًا    فما نیل الخلود �مستطاعِ 

  صبرًا: تو�ید لفظي منصوب.

  وزار�/ قال اإلمام علي(عل�ه السالم):

  لش�طان راكٌب صعدته فصمدًا صمدًا حتى یبلغ الح� أجله"ّن ا"وعل��م �الصبر فا

  ماالذ� أفادته(صمدًا) الثان�ة؟

  ج/صمدًا: تو�ید لفظي بتكرار االسم.

 تو�ید لفظي بتكرار الفعل(یؤ�د بتكرار لفظه دون تكرار الفاعل) نحو:  -  ب

  القانوَن.انتصَر انتصَر الحّ�.       �فوُز �فوُز المثابُر.     �حترُم �حترُم المواطُن 

وهو مادّل على معنى الفعل ولكنه ال �قبل عالماته تو�ید لفظي بتكرار اسم الفعل : -ج

 -حذار -شتان  -هات - هلمّ -آمین-هیهات(: جاز، مثلوفائدته الم�الغة واإلی

  رو�دك....).

 M 8 7    ª      ©   ̈ §L ..هیهات : تو�ید لفظي بتكرار اسم الفعل  

  تقول �ملء فیها     حذاِر حذاِر من �طشي وفتكيقال الشاعر: هي الدن�ا 

  حذاِر: تو�ید لفظي بتكرار اسم الفعل. 

  شّتان شّتان بین العالم والجاهل.

  تو�ید لفظي بتكرار الحرف، نحو: -د   

  ال ، ال ابوح �حب بثینة إّنها      أخذت عليَّ مواثقًا وعهوداً  قال الشاعر:       

  الحرف.ال: تو�ید لفظي بتكرار     
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  أال أّیها اللیل الطو�ل أال انجِل    �ص�ٍح، وما األص�اح منك �امثل قال الشاعر:    

  (أال) األولى: حرف استفتاح وتنب�ه،(أال) الثان�ة: تو�ید لفظي بتكرار الحرف.

حروف الجر تكرر مع مجرورها ،و�ذلك الحروف المش�ه �الفعل تكرر مع ملحوظة:

  منصو�ها.

  نجاٌة     وفــي الكذب ف�ه هالكٌ  في الصدقِ قال الشاعر: في الصدِق  

      إلیها 
ً
  اإل�اُب الغ�ابُ  إلیهاقال الشاعر: مغاٍن بها عن سواها غنى

  وزار�/ فقال التخف لقد صرفت هللا عنك شرهم فقال: جزاك هللا خیرًا.

  �یف تؤ�د الحرف (عن) الوارد تو�یدًا لفظ�ًا؟

  ج/ عنك عنك.

  إّن العیوَن التي في طرفها حور    قتللنا ثم لم �حیْین قتالناس: 

  تو�یدًا لفظ�ًا.أّكد الحرف المشّ�ه �الفعل 

  ج/إّن العیوَن إّن العیوَن...

  M 8 7     °           ̄ ®     ¬        ª         ©   ̈ §L    تو�ید لفظي بتكرار الجملة االسم�ة: -هـ 

  تو�ید لفظي بتكرار الجملة االسم�ة.إّن مع العسِر �سرًا: 

 M 8 7    h  g  f  e    c   b  a M 8 7L   x  w  v  u  t  s    q  p  o  n  mL  

  النصُر لنا النصُر لنا.          : ثم: حرف عطف مهمل.توض�ح

  وزار�/ وطني في الخلیج �سأل عني          أین مني مهد الص�ا أین مني
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 البیت؟ و�م تحق�؟ماذا أفاد التكرار في  -

  ج/أین مني: تو�ید لفظي بتكرار الجملة االسم�ة.

  تو�ید لفظي بتكرار الجملة الفعل�ة، نحو: -و

 M 8 7  g  f   d   c  b  i  hL  

  �ال سوف تعلمون: تو�ید لفظي بتكرار الجملة الفعل�ة.

  نقول:  ندافُع ندافُع عن الوطن.

  �أر�عة على الجراح جود�وزار�/ �اعین جود� عند �ل ص�اح    

  ج/جود�: تو�ید لفظي بتكرار الجملة الفعل�ة.    ماتحته خ� تو�ید لفظي بین نوعه.-

  تو�ید لفظي بتكرار الضمیر: -ز 

  M 8 7  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥L نحو:یؤ�د الضمیرالمستتر �الضمیرالمنفصل، -١

   أنت: تو�ید لفظي للضمیر المستتر(أنت). 

 M 8 7  p  o   n   m   l  k  j  iL    أنت: تو�ید لفظي للضمیر

  المستتر(أنت).

  قال الشاعر: إذا ما بدْت من صاحٍب لك زلٍة     فكن أنَت محتاًال لزلته عذرا

  أنت: تو�ید لفظي للضمیر المستتر(أنت).

  أنا: تو�ید لفظي للضمیر المستتر(أنا).  أساعُد أنا أبي في أعمال الحد�قة.

  وزار�/بثین لطفًا فعند� ماأسرُّ �ه   إل�ِك قْل �اشقي الح� واقتصد
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) تو�یدًا لفظ�ًا.أكد الضمیر المستتر ف-   .ج/اسرُّ أنا   ي الفعل (أسرٌّ

  وزار�/إذا المرء لم ��فف عن الناس شّرُه     فل�س له ماعاَش من مصالح

  اَش هو.ج/ع.     ر في الفعل(عاش) تو�یدًا لفظ�اً أّكد الضمیر المستت

  M 8 7¹      ̧ ¶      µ L  :  میر المتصل �الضمیرالمنفصل، نحویؤ�دالض  -٢

  أنت:تو�ید لفظي �الضمیر المنفصل للضمیر المتصل التاء.

 M 8 7  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú    Ù   ØL  

  أنا: تو�ید لفظي �الضمیر المنفصل للضمیر المتصل ال�اء.

 M 8 7W  V  U  T  S  R  Q   PX    YZ        \  [L  

  أنت:تو�ید لفظي �الضمیر المنفصل للضمیر المتصل الكاف.

  وزار�/ ُتسائلني من الشرق أنت     فقلُت أجل من �قا�ا العرب

  ج/فقلُت انا.   في الشطر الثاني تو�یدًا لفظ�ًا.أّكد الضمیر المتصل 

  مجدون. نحُن نحُن طالب  ر المنفصل �الضمیر المنفصل، نحو:یؤ�د الضمی -٣

  نحُن: تو�ید لفظي �الضمیر المنفصل للضمیر المنفصل نحُن.

      أنت أنت طالب مجتهد.

  انت: تو�ید لفظي �الضمیر المنفصل للضمیر المنفصل أنت.

  ل�س من التو�ید اللفظي النصوص اآلت�ة(ألّنه یتعذر حذفه من النص): ملحوظة:
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 M 8 7     ́ ³  ²   ±  °L  ´(الثانیة) : مرفوع .خبر  

 M 8 7¡  �  ~  } L  

  أحسنتم(األولى): فعل الشر�. أحسنتم (الثان�ة): جواب الشر�.

  قال الشاعر: وٕاذا ��یُت ��یُت من ألم الجو�        إّن الفراق على المحبِّ صعیبُ 

  ��یُت (األولى): فعل الشر�. ��یُت(الثان�ة): جواب الشر�. 

  الوغى     والفضُل فضٌل والر��ُع ر��عٌ قال الشاعر: ع�اُس ع�اٌس إذا احتدم 

  ع�اس (االولى): مبتدأ. ع�اس(الثان�ة): خبر.

  �اجاُر جاَر عليَّ الظالمون �م         جاروا عل�ك ولم ترحِل ولم تثرِ  

  جاُر (األولى): مناد� . جاَر(الثان�ة): فعل ماض. 

 ،�ال،�لتــــــــا و��ــــــــون �ألفــــــــا� تــــــــؤد� معنــــــــى التو�یــــــــد هــــــــي(نفس،عین،:المعنو� التو�یــــــــد -٢

-�٣ل،عامة،جم�ع،) ومـایجر� مجراهـا ممـا یـؤد� معانیهـا مـن األلفـا� (ألفـا� العـدد مـن 

 ) وهي تفید التو�ید المعنو� �شرو�:١٠

 أن تسب� بلف� المؤ�د(اسم معرفة).  - أ

 أْن یتصل بها ضمیر �عود على المؤ�د.  - ب

 حذفها الیخل بتر�یب الجملة. -ج 

 ه في اإلعراب رفعًاونص�ًا وجرًا.أْن یت�ع التو�ید المعنو� المؤ�د قبل  - د

یراد بهما إزالة الشك واالحتمال مـن حق�قـة الشـي وذاتـه. و�ـردان لتو�یـد المفـرد  :نفس، عین-أ

  والمثنى والجمع، نحو:
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  حضَر المدیُر نفسُه، أو عینُه.      حضرْت المدیرُة نفُسها أوعیُنها.

  و�ستعمل في التثن�ة والجمع وزن (أفُعل) فنقول:

  الطالبتان أنفُسهما أو أعینهما.    تَ هما.           حضر هما أو أعینُ الطال�اِن أنفسُ  حضرَ 

  هنّ هّن أو أعینُ حضر الطالب أنفسهم أو أعینهم .            حضرْت الطال�ات أنفسُ 

ز�ادة في التو�ید ،والیجـوز ذلـك  )قد تدخل ال�اء الزائدة للتو�ید على (نفس وعین -١ملحوظة/

  نقول:   حضر أخوك بنفسه  أو �عینه.في غیرهما، 

  بنفسه: ال�اء حرف جر زائد للتو�ید(نفسه):تو�ید معنو� مجرور لفظًا مرفوع محًال.

  هذا ـ لعمر�م ـ الصغاُر �عینه     ال أمَّ لي إْن �اَن ذاَك وال ابُّ  قال الشاعر: 

  فوع محًال.نو� مجرور لفظًا مر �عینه: ال�اء حرف جر زائد للتو�ید. عینه: تو�ید مع

تو�یــــد الضــــمیر المرفــــوع المتصــــل �ــــالنفس أو العــــین إّال �عــــد تو�یــــده  الیجــــوز – ٢ملحوظــــة/

  قوموا أنتم انفس�م أو أعین�م       �ضمیر منفصل نحو:

  قوموا �لكم  أو قوموا أنتم �لكم. عین لم یلزم ذلك ، نقول: أكدته �غیر النفس أو ال فإذ

  �أن �ان ضمیرًا في محل نصب أو جر فنقول:�ذلك إذا �ان المؤ�د غیر ضمیر رفع 

  .مررُت �ك نفسَك أو عینكَ 

  إذا ما عر�ناه �ایٍد عواصِب         وزار�/ أناٌة فما في الخطب شيء �ضیرنا  

  أّكد الضمیر (نا) في (عر�ناه) تو�یدًا معنو�ًا واض�طه �الش�ل.

  . �لنا...ج/عر�ناه 
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و�شـتر� إرادة التثن�ة، و�عر�ان إعراب الملح� �المثتى،یراد بهما إزالة الشك في : �ال ، �لتا-ب

  نحو:فیهما إضافتهما إلى ضمیر �عود على مؤ�د موجود في الجملة،

  .جاء الطال�اِن �الهما  .   جاءت الطالبتاِن �لتاهما

  .تین �لتیهمابرأیُت الطالبیِن �لیهما .  رأیُت الطال

  بلغ ماالیبلغ السیف مذود�لساني وس�في صارمان �الهما      و�قال الشاعر:

  قال المنجم والطبیب �الهمـــــا      لن ت�عث األجساد فقلت: إل��ماقال الشاعر:

  أر� أخو�ك ال�اقیین �لیهمـــــا     ��ونان لألحزان أور� من الزندِ قال الشاعر:

  نحُن �ااخت على العهِد الذ�      قد رضعناه من المهد �النـــــــــــاقال الشاعر:

  وزار�/ العاشقان �الهما متعتٌب      و�الهما متغضٌب متذللٌ 

  �الهما الواردة في الشطر األول ال�صح إعرابها تو�یدًا معنو�ًا. علل ذلك.

  ج/ألّن حذفها یخل �المعنى.

إذا أضـــ�فتا إلـــى اســـم ظــاهر تعر�ـــان إعـــراب االســـم المقصور،حســـب الموقـــع وتقـــدر ملحوظـــة: 

  الحر�ات علیهما للتعذر.

  أخو�  �ال�/ أعرب ماتحته خ�:      زرُت وزار 

  ج/ �ال: مفعول �ه منصوب �الفتحة المقدرة على األلف للتعذر.

  .M 8 7   É  È  Ç  ÆÊ  ËL  وزاري/ أعرب ماتحتھ خط:
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 M 8 7   u  t  s  r  q      pv     �  ~  }  |  {  z   y  x  w

  ¡L  .    M 8 7Â  Á    Ä  ÃL  

:مفعــول �ــه مقــدم جــوازًا منصــوب �الفتحــة وهــو مضــاف والضــمیر (هــم) فــي محــل  أنفَســهمج/ 

  جر مضاف إل�ه.

  :اسم معطوف مرفوع وهو مضاف،والضمیر(هما) في محل جر مضاف إل�ه.�الُهما

  مبتدأ مرفوع �الضمة المقدرة على األلف للتعذر وهو مضاف.�لتا:

  مضاف إل�ه مجرور �ال�اء.الجنتین:

عــــدم  التو�یــــد بهــــذه األلفــــا� �فیــــد التعمــــ�م والشــــمول،و�ز�ل احتمــــال:�ــــّل، جم�ــــع، عامــــة -ج

  إرادتهما،نحو:

  M 8 7D        C  B   A  @ L  ..له: تو�ید معنو� منصوب وهو مضاف�  

 M 8 7  C  B  A  @L.كلھا: توكید معنوي منصوب وھو مضاف .  

تلحــــــــ� �ألفــــــــا� التو�یــــــــد المعنــــــــو� الدالــــــــة علــــــــى التعمــــــــ�م والشــــــــمول ألفــــــــا�  :١ملحوظــــــــة/

  هي:(أجمع،أجمعون ،جمعاء).

 M 8 7  Ë   Ê  É  ÈL  .ّلهم:تو�ید معنو� مرفوع وهو مضاف�  

  أجمعون:تو�ید معنو� ثاٍن مرفوع.

  إذا أض�فت هذه االلفا� إلى ضمیر ال�عود على مؤ�د تعرب حسب الموقع.: ٢ملحوظة/

  و�ُلكم مسؤوٌل عن رعیته" كم راعٍ "�لُ قال رسول هللا (صّلى هللا عل�ه وآله وسلم): 
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  راٍع : خبر مرفوع.  �لكم: مبتدأ مرفوع وهو مضاف إلى ضمیر ال�عود على مؤ�د.

) �عـد إضـافتها إلـى ١٠-٣ومایجر� مجر� هـذه األلفـا� فـي التو�یـد المعنـو� ألفـا� العـدد مـن(

  استقبلُت الضیوَف عشرَتهم.     ثالثُتهم جوائز ثمینة. نال االوائلُ الضمیر، نحو: 

  إذا جاءت لفظة(جم�عًا ، عامًة) بتنو�ن الفتح تعرب حال،نحو: :ملحوظة

 M 8 7  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾L.  

  وزار�/ لساني وعیني والفؤاد وهمتي     أود اللواتي ذا اسمها منك والشطرُ 

  معنو�ًا.أّكد الشطر االول من البیت تو�یدًا 

  ج/ لساني وعیني والفؤاد وهمتي �ّلها أو جم�عها أو عامتها.

  وزار�/ وما أنا وحد� قلت ذا الشعر �ّله      ولكن لشعر� ف�ك من نفسه ِشعرُ 

  على مؤ�د(�ّله) في البیت وأعر�ه.دّل 

  ج/المؤ�د: ذا: اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول �ه.

  عن العراِق العظ�ِم ��ل ألوان المدافعة"وزار�/ تقول: "أقسمُت أْن أدافُع 

  وردت(�ّل) وهي ل�ست تو�یدًا معنو�ًا ف�یف تصوغ الع�ارة جاعًال(�ل) تو�یدًا معنو�ًا؟ معلًال.

  ج/ �ألوان المدافعة �لها.  ألّنها س�قت �مؤ�د وأض�فت إلى ضمیر �عود على المؤ�د.

  �امن إل�ه المشتكى والمفزع�امن ترجى للشدائد �لها         وزار�/قال الشاعر:

  ماالمسوغ الذ� جعل(�ّل) تو�یدًا؟ وضحه مبینًا نوع التو�ید.
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ــه ســب� �مؤ�ــد؛�ّلهــا: تو�یــد معنــو�  ج/ إلــى ضــمیر �عــود  (الشــدائد) وأضــیف اســم معرفــة ألّن

  على االسم المؤ�د، وحذفه الیخل �المعنى.

  قّرب دار �ّل حبیب وزار�/ أر� البین �ش�وه األحّ�ة �ّلهم             ف�اربّ 

  ماإعراب (�ّل) التي تكررت مرتین في البیت الشعر�؟

: مضاف إل�ه مجرور. م: تو�ید معنو� مرفوع وهو مضاف. �لُّه -ج/   �ّلِ

 :(إّن ،أّن ،الم التو�ید، قد، أّما، نون التو�ید).التو�ید �الحروف -٣

علــى ، وهــو حــرف یــدخل حــرف مشــّ�ه �الفعــل، �فیــد تو�یــد نســ�ة الخبــر إلــى المبتــدأ :أنّ ،إنّ  -

 .نحو:خبرًا له و�رفع الخبرله  الجملة االسم�ة ینصب المبتدأ اسماً 

 M 8 7  j  i   h  g  f  eL.   

  إّن: حرف مشّ�ه �الفعل. هللا: لف� الجاللة اسم إّن منصوب. قدیٌر: خبر إّن مرفوع.

 M 8 7  q  p  o  nL.  

 واسٌع: خبرٕاّن مرفوع. إّن منصوب.إّن: حرف مشّ�ه �الفعل. هللا: لف� الجاللة اسم 

 M 8 7  �    ~  }    |L  

  إّن: حرف مشّ�ه �الفعل. هللا: لف� الجاللة اسم إّن منصوب.

: فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمیر مسـتتر ، والجملـة فـي محـل رفـع فاعـلتقـدیره هـو  �حبُّ

  الفعل�ة في محل رفع خبر إّن.

 M 8 7  X  W    VL.  

  مشّ�ه �الفعل. (نا)ضمیر متصل في محل نصب اسم إّن.إّنا: إّن: حرف 

أعطیناك: فعل ماِض مبني على الس�ون،والضمیر (نا) ضمیر متصل في محل رفع 

  خبر إّن. فاعل، والجملة الفعل�ة في محل رفع
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 M 8 7  ðñ    ô  ó  òL.  

  إّن: حرف مشّبهة �الفعل.  هللا: لف� الجاللة اسم أّن منصوب.

  مرفوع �الضمة وهو مضاف .العقاِب: مضاف إل�ه.شدیُد: خبر أّن 

 یجب فتح همزة(أّن) إذا وقعت هي واسمها وخبرها مصدرًا مؤوًال، و�عرب هذاملحوظة:

  .M 8 7  &  %  $  #  "  !L  :المصدر إعراب المصدر الصر�ح، نحو

  المصدر المؤول من أّن ومعمولیها في محل رفع مبتدأ مؤخر.

 M 8 7    À  ¿  ¾  ½  ¼L  

  المصدر المؤول من أّن ومعمولیها في محل نصب سّد مسد مفعولي (ظّن).

هـي الم مفتوحـة غیـر عاملـة، تفیـد تو�یـد مضـمون الجملـة وتـرد فـي المواضـع  :الم التو�ید-ج

  اآلتیـــــــــــة:

 تدخل على المبتدأ وتسمى الم االبتداء، نحو: -١

  M 8 7  ª  ©    ̈   §  ¦  ¥  ¤L.  

  لخل�:تو�ید �الالم الداخلة على المبتدأ(الم االبتداء).      

                                        M 8 7  _   ̂ ]  \          [  Z  Y  XL.  

  تو�ید �الالم الداخلة على المبتدأ(الم االبتداء). لیوسف:      

                                                                        M 8 7n  m  l  k  j  i  h L.  

                                                                      M 8 7|  {  z     y  x}      �  ~L.  

 ناجٌح أنَت.أخوَك،   لَ مهّذٌب لَ   تدخل على الخبر إذا تقدم جوازًا، نحو:-٢
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 تدخل على خبر إّن وتسمى المزحلقة، نحو:-٣

    M 8 7  n  m     l  kL    M  ¼      »  º L     M  ±  °   ̄ ®L. 

 تدخل على اسم (إّن) المتأخر عن خبره، نحو:-٤

 M 8 7  {  z  y    x  w  vL.  M 8 7  l  k  j     iL.  

  ."وٕانَّ من الشعر لح�مة إّن من الب�ان لسحراً "         

وهـو ضـمیر �ـأتي بـین المبتـدأ والخبـر أو مـا أصـله المبتـدأ  تدخل على ض�میر الفص�ل: -٥

والخبــر لكــي �ــأمن اللــ�س ، ومنــع الت�ــاس الخبــر �الصــفة أو البــدل، وهــو حــرف ال محــل 

له من اإلعراب.

   اَُ اَإنََ ا   َُل :  هللا لهو العظ�م.  - هو العظ�مهللا

 لهو: التو�ید �الالم الداخلة على ضمیر الفصل.     

 : ل َُِا َُا َُ َا نَوإ ُا إ ٍإ ِْ ََو   

  لهو: التو�ید �الالم الداخلة على ضمیر الفصل.

 : ل  ُُِا ُْا َُ اََ نإ      .الصدُق لهو طر�ُ� النجاِة  

 تدخل على(إْن) الشرط�ة فتسمى الالم الموطئة للقسم، نحو:-٦

 : ل  وَنَُِ ذاإ مإ َُْ َُْوَم ُْا ُأ ِْ  

  َوِْ أَْمَُُْ  اََاَب إ أُْ ٍوَدٍة  ل : �الالم الموطئة للقسم. تو�یدلئن:   

  �الالم الموطئة للقسم. تو�یدلئن:  

 :، نحوتدخل في جواب القسم -٧

 M 8 7  Ñ     Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËL  
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  .ألكیدن: التو�ید �الالم الواقعة في جواب القسم

         : ل ََ ْ َ َْأ ِ َنَما   

  الالم: التو�ید �الالم الواقعة في جواب القسم المحذوف.      

 تدخل على (نعم) و(بئس): -٨

: ل  َنُُِا َِْ ٌحُم َداَمَم َْو      : ل  َنََْ اُم َ َِْ  

  وتو�ید عند دخولها على الفعل الماضي، نحو:حرف تحقی� :قـــد  - د

   َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنونَ  قال تعالى: 

  قد: تو�ید �الحروف �الحرف التحقی�(قد).

  قد آن للقلب الذ� �ّده          طول مناجاة المنى أْن یراح

  قد: حرف تو�ید وتحقی� ال محل له من اإلعراب.

  �الالم فز�ادة في التو�ید.نحو:إذا وردت (قد) مقترنة ملحوظة:

  ولقد علمُت لتاتینَّ منیتي        إّن المنا�ا ال تط�ش سهامها 

  حرف تحقی� �فید التو�ید.قد:   في جواب القسم المحذوف. الالم واقعةلقد: 

  إذا دخلت (قد) على فعل مضارع فهي ل�ست للتو�ید وٕاّنما تفید التقلیل.  ملحوظة:

  وقد �صدُق الكذوبُ        لبخیلُ قد یجوُد ا           

  اإلعراب.رع. وهي حرف تقلیل ال محل له من قد: لم تفد التو�ید الن دخلت على فعل مضا

أداة شر� تفید التو�ید والتفصیل غال�ًا �معنى:(مهما ��ن من شيء). تقوم مقام  :أّما -هـ 

  فعل الشر� وأداته و�قترن جوابها �الفاء. 

اِئَل َفَال َتْنَهْر  قال تعالى:    .َفَأمَّا اْلَیِت�َم َفَال َتْقَهْر َوَأمَّا السَّ
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  ..  M 8 7  f  e  d   cL فََأمَّا الزََّبُد فـََيْذَهُب ُجَفاء  قال تعالى:

  أّما: تو�ید �الحرف (أّما).

  وزار�/ أّما األح�ة فالبیداء دونهم              فلیت دونك بیدًا دونها بیدُ 

  أفادت (أّما) وأین فعل الشر�؟ وأین الجواب؟ماذا 

ج/ أفادت التو�ید، ال یوجد فعل الشر� الن (أّما) تتضمن معنى فعل الشر� وأداته أّ� 

  (مهما ��ن من شيء).وجواب الشر�: جملة (فالبیداء دونهم).�معنى

ماضي وهي أداة مختصة بتو�ید الفعل المضارع وفعل األمر، أّما الفعل ال:نون التو�ید -و

فال یؤ�د بها وهي مشددة ومخففة(ثقیلة وخف�فة)،والمشددة  أقو� تو�یدًا، وهي حرف یدل 

  على المستقبل المحّل له من اإلعراب.

  أح�ام تو�ید الفعل المضارع:

  یجب تو�ید المضارع �النون إذا: -أ

  مثبتًا.. ٤مستق�ًال. . ٣غیر مفصول عن الالم.   .٢ .�ان جوا�ًا لقسم ظاهر أو ُمقّدر .١

  .M 8 7  Ñ     Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËL     نحو:

                                                            M 8 7  B  A  @  ?  >L.  M 8 7  r   q  p  oL.  

یهاقال الشاعر:           في عنقي ألسدَیّن یدًا      لكّل ذ� حاجٍة ُیرجِّ

أسد�) واج�ة التأكید ،ألّنها وقعت جوا�ًا لقسم مقترنة �الالم،تدّل فاألفعال: (أكید، تجد، أمأل، 

  على المستقبل، مثبتة.

  وزار�/ قال الشاعر: أمور تضحك السفهاء منها   و���ي من عواقبها اللبیب
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  ادخل نون التو�ید على الفعل (ی��ي) �حیث ��ون التو�ید واج�ًا في جملة تامة.

  اللبیب.نَّ من عواقبها ج/ وهللا لی��یَ 

  وزار�/ قال مصعب بن الز�یر البنه:

 أنُج فأن القوم ما لهم حاجة غیر�، فلما رفض الهرب قال له أما وهللا لئن
ّ
  (�ابني

  فعلت ذلك ألتعرَفّن الكرم ف�ك فِنْعَم الخلُف أنت).

 ما ح�م تو�ید الفعل المضارع بنون التو�ید؟ -١

 �سمي النحاة الم التو�ید في (لئن) تسم�ة أخر�، ما هي؟  -٢

): -١ج/    مشعرة �ه.(لئن):الالم موطئة للقسم أو -٢ح�م تو�ید الفعل �النون وجو�ًا. (ألتعرَفنَّ

  المضارع:الفعل یجوز تو�ید  -٢

 :إذا �ان مسبوقًا بـ(إْن) الشرط�ة المدغمة بـ(ما) الزائدة نحو  - أ

 M 8 7 z   y  x  w  v   u  t  s  r  q      pL.  

  و(تدرَسّن) جائز التو�ید ألّنه مسبوق ب(إّما). (یبلَغّن) :الفعل   ا تدرَسّن تنجْح.إمّ 

 أو �ان مسبوقًا بــ طلب:(استفهام،نهي،أمر،عرض،تحض�ض،تمني،ترجي).  -  ب

 قال الشاعر:استفهام: -

  بواد� القر� إّني إذن لسعیدُ      أال لیت شعر� هل أبیَتنَّ لیلةً 

 .M 8 7k  j  i    h  g  f  e  dl    q  p  o  n  mL  نهي: -

 على الضیِ� وال قوة إّال �اِ�.      ولنصبرْن األمر:لتحذَرّن مد�َح نفسَك،الم  -

 وهو طلب ف�ه رف� ولین وادواته:(أال،أما،لو،لوال).عرض: -

  أال تغفَرّن هفوة الصدی�.          

 .هو طلب ف�ه حث وشدة وأدواته:(هّال، لوال، لوما،أّال)التحض�ض: -
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  هّال تساعَدّن اخاك.

 هو طلب الحصول على شي محبوب الیرجى حصوله.التمني: -

  تعَمّن الناس. لیَت السعادةَ         

 هو طلب أمر محبوب مم�ن الحصول عل�ه.الترجي: -

  لعّلك تنجَزّن واجَ�ك بإخالٍص.         

 المضارع في حالتین:الفعل �متنع تو�ید  -٣

  إذا �ان جوا�ًا لقسم ولم �ستوِف أحد شرو� وجوب التو�ید.:األولى

 .وِهللا لسوف أنجُز واجبي   فإّن فقد شر� االقتران �الالم امتنع تو�یده. نحو:  - أ

 M 8 7  '  &  %  $  #  "  !L.  

  �طلُّ بدر�ي من محبتكم ذ�رُ لئن غبتم عني لفي  لفتٍة      قال الشاعر:وزار�/   

  سمِّ الالم الواردة في البیت مرتین. -١

 ما ح�م تو�ید الفعل المضارع في البیت بنون التو�ید؟ ولماذا؟  -٢

  لئن: الم التو�ید. موطئة للقسم أو مشعرة �ه. -١ج/

  لفي: الم التو�ید. واقعة في جواب القسم.       

  ًا لقسم وفصل عن الالم �فاصل.�متنع تو�یده. ألنه فعل مضارع واقع جوا� -٢

ْعَمٍة ُتْجَز� ِإالَّ اْبِتَغاء َوْجِه َر�ِِّه اْألَْعَلى  َوَلَسْوَف َیْرَضى  وزار�/ قال تعالى:    َوَما ِألََحٍد ِعنَدُه ِمن نِّ

إذا �انت الالم في قوله( ولسوف یرضى) واقعة في جواب قسم محذوف فما ح�م تو�ید 

  التو�ید؟ ولماذا؟الفعل (یرضى) بنون 

  ج/ (ولسوف یرضى): ممتنع التو�ید لوجود فاصل بین الالم والفعل.
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  على الطو� وأظله        حتى أنال �ه �ر�م األكل ولقد أبیتوزار�/ 

  ما ح�م تو�ید ما تحته خ� بنون التو�ید؟ ولماذا؟

  والفاصل هنا (قد).ج/ ولقد أبیت: ح�مه امتناع التو�ید لوجود فاصل بین الالم والفعل المضارع 

 وِهللا الكتُب رسالُة اآلَن.وٕان فقد شر� الداللة على المستقبل امتنع تو�یده أ�ضًا،نحو:   - ب

.وٕان لم ��ن مثبتًا لم یجز تو�یده، نحو:  -ج   وِهللا ال أكتُم الح�َّ

  .�حُب هللا المؤمنینا لم �سب� �ما یجعل تو�یده جائزًا أو واج�ًا، مثل: إذ:الثان�ة

  ف�احبذا العرفان ما أنا سالكا        طر�قًا سواه والى الجهل أهدفُ وزار�/ 

  هل بإم�انك تو�ید الفعل (أهدف) بنون التو�ید؟ علل ذلك.

  ج/ ال �م�ن ألنه لم �سب� �ما یجعل تو�یده جائزًا أو واج�ًا.

   َقاُلوْا َتا� َتْفَتُأ َتْذُ�ُر ُیوُسفَ   قال تعالى:       

  نف�ًا مقدرًا قبل الفعل (تفتا) فما ح�م تو�یده �النون؟ إذا علمت أن هناك

  ح�م تو�ید الفعل(تفتأ) �النون ممتنع التو�ید. -١ج/ 

  إعراب الفعل المضارع المتصل بنون التو�ید:

  یبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصل بنون التو�ید اتصاًال م�اشرًا.   -١

ِ َألَِ�یَدنَّ َأْصَناَمُ�م َ�ْعَد َأن ُتَولُّوا ُمْدِبِر�َن  قال تعالى:    َوَتا�َّ

: الالم واقعة في جواب قسم محذوف.   ألكیدنَّ

: فعل مضارع مبني على الفتح التصاله بنون التو�ید اتصاًال م�اشرًا والفاعل ضمیر  أكیَدنَّ

  راب.مستتر تقدیره(أنا) ونون التو�ید الثقیلة ال محل لها من اإلع
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وٕاذا ســب� الفعــل المضــارع �ــأداة جــزم مثــل (ال) الناه�ــة أو الم األمــر أو إّمــا فإننــا �عــد إعــراب الفعــل 

  .ال تؤجَلنَّ عمل الیوم إلى الغد نقول (في محل جزم). نحو:   

  (الالم أخر الفعل (تؤجل) واتصلت النون م�اشرة). ال: ناه�ة جازمة.

: فعــل مضـارع مبنــي علـى الفــتح  التصـاله بنــون التو�یـد اتصــاًال م�اشـرًا والفاعــل ضــمیر تـؤجَلنَّ

  مستتر تقدیره (أنت) ونون التو�ید الثقیلة ال محل لها من اإلعراب والفعل في محل جزم.

�َِّك َتْرُجوَها َفُقل لَُّهْم َقْوًالمَّْ�ُسوًرا  ُتْعِرَضنَّ َوإِمَّا  ال تعالىقوزار�/    . َعْنُهُم اْبِتَغاء َرْحَمٍة ّمِن رَّ

  .تحته خ�اأعرب م -٢ما ح�م تو�ید الفعل بنون التو�ید؟ ولماذا؟  -١

: جواز التو�ید ألنه مسبوق بـ(إّما). -١ج/    تعرَضنَّ

: فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم التصاله بنون التو�ید -٢   الثقیلة  تعرَضنَّ

  لها  الثقیلة ال محلنون التو�ید ل ضمیر مستتر تقدیره (أنت) و اتصاًال م�اشرًا والفاع

  من اإلعراب.

أو( �اء ثل (ألف االثنین)أو(واو الجماعة) إذا �ان بین الفعل المضارع والنون فاصل م -٢

  المخاط�ة) ف�عرب الفعل المضارع على النحو األتي: 

  .لیتكما تدرسانَّ 

: فعــل مضــارع مرفــوع بثبــوت النــون ألنــه مــن األفعــال الخمســة وحــذفت لتــوالي األمثــال  تدرســانَّ

  وألف االثنین في محل رفع فاعل والنون نون التو�ید الثقیلة ال محل لها من اإلعراب. 

  توض�ح: 

تدرســاِنْنَن،ثَم حــذفت نــون ←ْن نَ ←تدرســاِن + نــون التو�یــد الثقیلــة التــي هــي ع�ــارة عــن نــونین

.←الرفع لتوالي االمثال وشددت نون التو�ید فاص�حت   تدرسانَّ

  



        دوا دس ا  ا ا ا  ارس:                                               ااد اإ       ا 

         ا ادإ                                                                                                                                                      :٠٧٧١١٥٨٣٩٩٣                                                                                        

                 ٠٧٧١١٥٨٣٩٩٣:   ا :        ارس اا  ا ا ا  ادس ا واد               إاد 

١١٧ 

  لیتكم تدرُسنَّ 

: فعـــل مضـــارع مرفـــوع بثبـــوت النـــون ألنـــه مـــن األفعـــال الخمســـة وحـــذفت لتـــوالي  النـــون  تدرُســـنَّ

نـــون التو�یـــد الثقیلـــة ال اعـــل حـــذفت اللتقـــاء الســـاكنین و األمثـــال واو الجماعـــة فـــي محـــل رفـــع ف

  محل لها من اإلعراب. 

  توض�ح:

،ثّم حذفت نون تدرسْوَنْننَ ←نَ ْن  ←تدرسون + نون التو�ید الثقیلة وهي ع�ارة عن نونین 

  وشددت نون التو�ید،تدرسْوْنَن، ثم حذفت واو الجماعة  إللتقاء الساكنین←الرفع فاص�حت

  .تدرُسنَّ  ←مع ضم السین للداللة على الواو المحذوفة

  �بوتم مرة     إن النجاح حلیف �ّل مثابروزار�/ قال الشاعر: ال ت�أُسنَّ إذا 

  ) مبن�ًا على الفتح حسب القاعدة.لماذا لم ��ن الفعل ( ت�أُسنَّ 

اء قوحذف اللت معرب لوجود الفاصل (واو الجماعة) الفاعل بین الفعل ونون التو�ید ألّنه ج/

  .الساكنین

  حدیث سواهاوزار�/ ال ت�عثوا غیر الص�ا بتح�ة           ما طاب في سمعي 

  أكّد الفعل(ال ت�عثوا) بنون التو�ید وأعرب الضمیر.

. واو الجماعة المحذوفة اللتقاء الساكنین ضمیر متصل في محل رفع فاعل.   ج/ ال ت�عُثنَّ

 وزار�/ ال تأسُفنَّ لماٍض أین صبر�م      الحبذا أمل إن فات وال �انا

  أمبني الفعل المضارع أم معرب؟ والى ماذا أسند؟

  معرب. مسند إلى واو الجماعة المخاطبین المحذوفة اللتقاء الساكنین.ج/ 
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َعـنَّ (وزار�/ قال تعالى:  ْحَر َفَألَُقطِّ َقاَل آَمنُتْم َلُه َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَُّه َلَكِبیُرُ�ُم الَِّذ� َعلََّمُ�ُم الّسِ

ْن ِخَالٍف َوَألَُصلَِّبنَُّ�ْم ِفي ُجُذوِع النَّْخِل َوَلَتْعَلُمنَّ أیَُّنا َأَشدُّ َعَذاً�ا    ).َوَأْ�َقى َأْیِدَ�ُ�ْم َوَأْرُجَلُكم ّمِ

  مة ضمیر محذوف، دّل على فعله المؤ�د معر�ًا الضمیر.ث -١

  ف�ما تلوت أداة تو�ید عاملة، عینها، و�ّین نوع التو�ید بها. -٢

  ن).الواو المحذوفة اللتقاء الساكنین في محل رفع فاعل في (لتعلمُ  -١ج/ 

  (اّنه) التو�ید �الحرف المش�ه �الفعل.  - ٢    

ْعـُدوَدٍة لََّ�ُقـوُلنَّ َمـا َ�ْحِ�ُسـُه َأَال َیـْوَم َوَلِئْن َأخَّ   وزار�/ قال تعالى: ْرَنا َعْنُهُم اْلَعَذاَب ِإَلـى ُأمَّـٍة مَّ

  َ�ْأِتیِهْم َلْ�َس َمْصُروًفا َعْنُهْم َوَحاَق ِبِهم مَّا َ�اُنوْا ِ�ِه َ�ْسَتْهِزُؤوَن 

  ما حالة الفعل المضارع المتصل بنون التو�ید من حیث البناء واإلعراب؟ -١

  الالم في قوله تعالى(لئن أخرنا) الم التو�ید، سّمها �مصطلح آخر درسته. -٢

  ّن: معرب، لوجود فاصل بین الفعل والنون (واو الجماعة). ُـ ل�قول -١ج/ 

  لئن: الالم الموطئة للقسم أو المشعرة �ه. - ٢    

  نَّ سماء الكفر شاح�ًة      فقد تصبرُت حتى الَت مصطبرِ / ألجعلَـ وزار� 

  ول�علُمنَّ غدًا إْن صاح صائحها     لیَت الذ� أوقد النیران لم �شرِ        

  �یف تر� الفرق بین الفعلین المؤ�دین �النون؟ وما السبب؟

: مبني   ود فاصل بین الفعل ونون التو�ید.لعدم وج على الفتح ج/ ألجعَلنَّ

: معرب لوجود فاصل بین الفعل ونون التو�ید (واو     المحذوفة إللتقاء  الجماعة)ول�علُمنَّ

  .الساكنین
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  . َتاّ�ِ َلُتْسَأُلنَّ َعمَّا ُ�نُتْم َتْفَتُرونَ  .  َفَال َتُكوَننَّ ِمَن اْلَجاِهِلیَن  وزار�/ قال تعالى: 

  السبب.ما ح�م تو�ید الفعل المضارع �النون في اآلیتین الكر�متین ؟وضح ذلك مبیناً  -١

 اآل�ة الثان�ة.دّل على الضمیر المحذوف في  -٢

: وجوب التو�ید ألنه وقع جوا�ًا لقسم  نَّ ُـ لتسأل تكونن : جوازًا ، سب� �طلب ( نهي). -١ج/ 

  واتصلت �ه الالم اتصاال م�اشرًا ودّل على االستق�ال والجملة مثبتة.

الضمیر المحذوف في اآل�ة الثان�ة هو (واو الجماعة) الضـمیر المتصـل المبنـي علـى  -٢

  منعًا اللتقاء الساكنین ووضعت الضمة داللة على الضمیر المحذوف.الس�ون وحذف 

  َوَأْقَسُموْا ِ�اّ�ِ َجْهَد َأْ�َماِنِهْم َلِئن َجاءْتُهْم آَ�ٌة لَُّیْؤِمُننَّ ِبَها  وزار�/ قال تعالى 

  .ما ح�م تو�ید الفعل المضارع؟ ولماذا؟  -١

 اإلعراب والبناء؟ ولماذا؟حالة الفعل المضارع المؤ�د �النون من حیث ما   -٢

: وجوب التو�ید .مسبوق �قسم ، متصل �الم التو�ید،مثبت، -١ج/    مستقبل.لیؤمُننَّ

  معرب: ألنه لم یتصل بنون التو�ید م�اشرة. -٢    

  لیتِك تدرِسنَّ 

: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة وحذفت لتوالي    تدرِسنَّ

  ة في محل رفع فاعل حذفت اللتقاء الساكنین والنون نون األمثال �اء المخاط�

  التو�ید الثقیلة ال محل لها من اإلعراب. 

تدرسـْیَنْنَن،ثّم حـذفت ←ْن نَ  ←تدرسین + نون التو�ید الثقیلة وهـي ع�ـارة عـن نـونینتوض�ح: 

وشـــددت نـــون ،تدرســـْیْنَن، ثـــم حـــذفت �ـــاء المخاط�ـــة  إللتقـــاء الســـاكنین←نـــون الرفـــع فاصـــ�حت

  .تدرِسنَّ  ←مع �سر السین للداللة على ال�اء المحذوفة التو�ید
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  وزار�/ (وهللا ألكتَبنَّ بدمي مجد العراق)

  ما ح�م تو�ید الفعل �النون في الع�ارة السا�قة؟ و�یف تجعله معر�ًا؟  

  عزز إجابتك �التطبی� عل�ه فق�.

، أو لتكتبِ  ، أو لتكت�انِّ .ج/ واجب التو�ید. وهللا لتكتُبنَّ   نَّ

ِ َبْل   وزار�/ قال تعالى: ُ ُقِل اْلَحْمُد �َِّ َماَواِت َواْألَْرَض َلَ�ُقوُلنَّ �َّ َوَلِئن َسَأْلَتُهم مَّْن َخَلَ� السَّ

  .  َأْكَثُرُهْم َال َ�ْعَلُمونَ 

  ما حالة الفعل المؤ�د بنون التو�ید من حیث البناء واإلعراب؟ ولماذا؟ -١

 فما نوعها في �ل مرة؟تكررت الالم مرتین  -٢

ل�قولّن: ُمعرب: لم یتصل الفعل المضارع بنون التو�ید م�اشرة حیث ُفصل عن نون  -١ج/ 

  اعة المحذوفة اللتقاء الساكنین.التو�ید بواو الجم

   م الموطئة للقسم أو المشعرة �ه.َلٍئْن: نوع الالم : الال- ٢    

: نوع الالم: الم التو�ید (واقعة في    جواب القسم).َل�قولنَّ

  :فعل األمر یجوز تو�یده بدون قید أو شر�، نحو تو�ید فعل األمر:

  أجتهَدّن في عملك. ←اجتهْد في عمِلَك 

  .اخلَصّن في عملك ←اخلْص في عملك

  إعراب فعل األمر المتصل بنون التو�ید:

یبنى فعل األمر على الفتح إذا اتصـل بنـون التو�یـد اتصـاًال م�اشـرًا و نـون التو�یـد الثقیلـة  -١

  أدرَسنَّ بجد  أو الخف�فة ال محل لها من اإلعراب. نحو: 

: فعل أمر مبني على الفتح التصاله بنون التو�ید الثقیلة اتصاًال م�اشرًا والفاعل    أدرسنَّ
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  التو�ید الثقیلة ال محل لها من اإلعراب. ضمیر مستتر تقدیره (أنت) ونون 

  اش�َرْن من أحسن إل�ك

: فعــل أمــر مبنــي علــى الفــتح التصــاله بنــون التو�یــد الخف�فــة اتصــاًال م�اشــرًا والفاعـــل  اشــ�َرنَّ

  ضمیر مستتر تقدیره (أنت) ونون التو�ید الخف�فة ال محل لها من اإلعراب.

حرف العلة، فأنَّ حرف العلة �عود إلى أصله إذا �ان فعل األمر مبن�ًا على حذف  ملحوظة:

  عند تو�ید الفعل �النون. نحو:

  امضَینَّ في طر�� الح�   ←امِض في طر�� الح�    

  .أدنَونَّ ِمن ال�اب ←أدُن ِمن ال�اب             

  .اسعَینَّ إلى الخیر ←إلى الخیر             اسعَ 

 �فاصل مثل (ألف االثنین) أو (واو الجماعة) أو نون التو�یدإذا فصل فعل األمر عن  -٣

  على النحو األتي: و  على حذف النون  فعل األمر بنى( �اء المخاط�ة) فی 

  ادرسانَّ بجد 

: فعل أمر مبني على حذف النون التصاله �ألف االثنین واأللف فاعل   التو�ید ونون أدرسانَّ

  الثقیلة ال محل لها من اإلعراب.

  ادرساّن.←ثم تشدد ←ْن نَ  ←نون التو�ید الثقیلة وهي ع�ارة عن نونینادرسا + توض�ح: 

  درُسنَّ بجدا

: فعل أمر مبني على حذف النون والواو المحذ وفة اللتقاء الساكنین في محل رفع أدرُسنَّ

  نون التو�ید الثقیلة ال محل لها من اإلعراب.فاعل و 
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  توض�ح:

ثــّم، حــذفت واو  رســْوْنّن،اد ←ْن نَ  ←+ نــون التو�یــد الثقیلــة وهــي ع�ــارة عــن نــونین ادرســوا

 ←مع ضم السین للداللة علـى الـواو المحذوفـة وشددت نون التو�ید،إللتقاء الساكنینالجماعة 

  .ادرُسنَّ 

  ادرِسنَّ بجد �افاطمة

: فعل أمر مبني على حذدرسِ ا الساكنین في محل رفع فاعل ف النون وال�اء المحذوفة اللتقاءنَّ

  والنون نون التو�ید الثقیلة ال محل لها من اإلعراب.

  توض�ح:

ادرســــْیْنّن،ثّم، حــــذفت �ــــاء ←ْن نَ  ←+ نــــون التو�یــــد الثقیلــــة وهــــي ع�ــــارة عــــن نــــونینادرســــي

 ←وشددت نون التو�یدمع �سر السین للداللة على الواو المحذوفة،المخاط�ة إللتقاء الساكنین

  .ادرِسنَّ 

وهي (ال�اء،من،إْن، ما،ال، الكاف) وهذه األلفا� تفید التو�ید :التو�ید �الحروف الزائدة -٤

  مواطن دون أخر� وشرطها جواز حذفها من الجملة دون اختالل المعنى. في

وهي حرف جر زائد �فید التو�ید،��ون االسم �عدها مجرور لفظًا وتأتي في المواطن ال�اء:  - أ

  التال�ة:

 :(ما) الحجاز�ةخبرو  خبر ل�سفي  -١

  M 8 7  ì  ë  êL .     MW   V  U  T L         

             Më  ê  éì  L.  M 8 7   ±  °   ̄ ®  ¬L.    

 ال�اء: التو�ید �الحروف الزائدة �حرف الجر الزائد ال�اء.

  قر�ب: خبر ل�س منصوب محًال مجرور لفظًا.
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  ال�اء.ال�اء: التو�ید �الحروف الزائدة �حرف الجر الزائد 

  ظالم: خبر ما منصوب محًال مجرور لفظًا.

 في خبر �ان المنف�ة:            " ماكنُت بناٍس وعدك". -٢

  ال�اء : التو�ید �الحروف الزائدة �حرف الجر الزائد ال�اء.

  ناٍس: خبر �ان منصوب محًال مجرور لفظًا.

  .M 8 7   I  H  GL     في فاعل �فى غال�ًا: -٣

  ال�اء : التو�ید �الحروف الزائدة �حرف الجر الزائد ال�اء. 

  هللا: لف� الجاللة فاعل مرفوع محًال مجرور لفظًا.

  أن ��نَّ أماِن�االمنا�ا  شاف�ًا     وحسبُ  �فى �َك داًء أن تر� الموتَ 

�ة أو �ان تزاد في المبتدأ إذا �ان المبتدأ بلف�(حسب)أو إذا �ان المبتدأ واقعا �عد (إذا) الفجائ -٤

 خبره اسم االستفهام(�یف) نحو:

 �حس�ك درهم. -

 خرجُت من المدرسة فإذا بز�ٍد. -

 شاملُ  للراسِ  بي والشیبُ  التفر�� في زمن الص�ا       ف�یفَ  وما أق�حَ  -

 في التو�ید المعنو�(نفس،عین): -٥

  .استلَم الفائُز جائزَته بنفسه

  ال�اء.ال�اء: التو�ید �الحروف الزائدة �حرف الجر الزائد 

  عینه: تو�ید معنو� منصوب محًال مجرور لفظًا.-نفسه



        دوا دس ا  ا ا ا  ارس:                                               ااد اإ       ا 

         ا ادإ                                                                                                                                                      :٠٧٧١١٥٨٣٩٩٣                                                                                        

                 ٠٧٧١١٥٨٣٩٩٣:   ا :        ارس اا  ا ا ا  ادس ا واد               إاد 

١٢٤ 

  .حضَر األمیُر �عینه

  ال�اء: التو�ید �الحروف الزائدة �حرف الجر الزائد ال�اء.

  عینه: تو�ید معنو� مرفوع محًال مجرور لفظًا.

  الصغاُر �عینِه     ال أمَّ لي إْن �اَن ذاك والأبُ  -لعمر�م -هذا قال الشاعر:

  حرف جر زائد للتو�ید �الشرو� اآلت�ة:حرف  ِمْن:- ب

  ��ون مجرورها ن�رة. -١

 أن تسب� بنفي أو نهي أو استفهام بـ(هل) أو تعجب سماعي. -٢

 أن ��ون مجرورها فاعًال أو مفعوًال �ه أو مبتدأ أو تمییزاً  -٣

ْن َأَحدٍ  قال تعالى:    َهْل ِمْن َخاِلٍ� َغْیُر �َِّ  قال تعالى:   َهْل َیَراُكم ّمِ

ٍء ِإنَُّهْم َلَكاِذُبوَن  قال تعالى: 
ْ
   َوَما ُهم ِ�َحاِمِلیَن ِمْن َخَطاَ�اُهم ّمِن َشي

  َوَما َلُكم ّمِن ُدوِن ّ�ِ ِمن َوِليٍّ َوَال َنِصیرٍ   قال تعالى: َما َجاءَنا ِمن َ�ِشیرٍ  قال تعالى: 

  نجومه         ��ِل مغار الفتل ُشّدت بیذبلف�اَلك من لیٍل �اّن 

  � درُّ الشیِب من واعٍ�          وناصح لو حظي الناصح 

  ال تؤجْل ِمْن عمٍل.

  ُوا ِ َِِِ َ م  ِل : وزار�/ 

�الحرف ج/ (من نصیر): تو�ید   استخرج التو�ید الوارد في النص موضحًا سبب وقوعه.

  الجر الزائد (من) للتو�ید.

  وزار�/ أعرب ما تحته خ�: 
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  صبروا         ما إْن رأیت لهم في الناس أمثاال � درهم من فت�ةٍ 

  ج/ �: جار ومجرور وش�ه الجملة في محل رفع خبر مقدم وجو�ًا. 

  دّرهم: مبتدأ مؤخر مرفوع مضاف (هم) في محل جر مضاف إل�ه.    

  من: حرف جر زائد. فت�ة: تمییز مجرور لفظًا منصوب محًال.    

  وزار�/ ف�اَلك من عاٍن لد�ه تصاغرت        ج�ابُر أبدان وعقٍل ودرهم

  ثمة حرف زائد في الشطر األول، ما هو؟ وماذا تعرف عن أح�ام ز�ادته؟

  أح�ام ز�ادته: دخل على ن�رة وسب� بتعجب.  ج/ ِمْن: حرف جر زائد.

ْعَمٍة ُتْجَز�  َوَما ِألََحدٍ  قال تعالى:  وزار�/   َوَلَسْوَف َیْرَضى َغاء َوْجِه َر�ِِّه اْألَْعَلى ِإالَّ اْبتِ ِعنَدُه ِمن نِّ

  دّل على الحرف الزائد ، ووث� ز�ادته �ما تعرف من عالمة األحرف الزائدة.

أن ��ون مجرورها ج/ (من): أن ��ون مسبوقًا بـ(نفي) أو شبهه، أن ��ون مجرورها ن�رة، 

  فاعًال ، مفعوًال �ه،مبتدأ، تمییزًا .

  حرف زائد للتو�ید إذا وقعت �عد (ما) الناف�ة،نحو.  إْن: -ج

  فسواد اللیل ما إْن ینقضي        و��اض الص�ح ما إْن ینتظرقال الشاعر:

  ظلمٌة ما إْن بها من �و�ٍب        غیُر أنفاٍس ترامى �الشررقال الشاعر:

  ولما تالقینا قضى اللیل نح�ه     بوجه �وجه الشمس ما إْن له مثلُ الشاعر:قال 

  إْن: تو�ید �الحروف الزائدة �الحرف الزائد (إْن) الناف�ة.

  وزار�/ أوضح الفرق بین �ّل تعبیر�ن تحتهما خ� ف�ما �أتي:
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  یهون شعب موحد الصفوف إنْ ما  -٢هذا إال سحٌر مبین      إنْ  -١

  إْن: زائدة للتو�ید. -٢ة غیر عاملة.إْن: ناف� -١ج/ 

  وزار�/ هللا جارك ال تهدف إلى أمل         ما إْن إل�ه سبیل آخر األبد

  ج/ (إْن) حرف زائد للتو�ید.   ماذا �طل� النحاة على(إْن) الواردة في النص؟ -

  حرف زائد لتو�ید النفي و�الشرو� اآلت�ة:(ال) الزائدة للتو�ید: -د

  بنفي أو نهي.أن تكون مسبوقة  -١

 أن تقع �عد واو العطف. -٢

 أن تدخل على مفرد أو ش�ه جملة. -٣

 M 8 74  3      2  1  0 L.   M     Q   P    O  N    M  L L   M  º    ¹   ̧ ¶  µ

½  ¼  »  L  

 M 8 7_   ̂ ]  \  [      Z  Y  X`  f  e    d  c  b  ag  

  m  l  k  j  i  hL.  

  : (ما)-هـ 

،وهي التي تدخل على الحروف الناسخة(إّن واخواتها) التفید التو�ید  زائدة �افة ،ترد (ما)  -أ

  فتكفها عن العمل، نحو:

  .لیتما العدُل سائدٌ .  "إنما المؤمنون إخوة "

الجملة ومواطن  تو�یدًا وحذفها ال یخلُّ بتر�یبترد (ما) زائدة للتو�ید وهي التي تز�د الكالم  - ب 

  ز�ادتها هي:

  اتصلت �أدوات الشر� الجازمة وغیر الجازمة.إذا  -١
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  َأ��ا مَّا َتْدُعوْا َفَلُه اَألْسَماء اْلُحْسَنى  قال تعالى: 

  ما: التو�ید �الحروف الزائدة �الحرف (ما) الزائدة للتو�ید.

  إّنا لقوٌم ال نر� القتَل س�ًة        إذا ما رأته عامٌر وسلولُ 

  والمجرور.إذا توسطت بین الجار  -٢

   M.  -  ,   +  *  ) Lقَاَل َعمَّا َقِليٍل لَُيْصِبُحنَّ َ�ِدِمَني   قال تعالى:

  إذا توسطت بین المضاف والمضاف إل�ه. -٣

  او�النا دون ما حٍب نر�      إنَّ �ّل العمر ال یدل ش�ّ قال الشاعر: 

  وتجر�ِب أحّب �غداد والمقام بها         من �عد ما خبرٍة قال الشاعر:

  إذا وقعت �عد(إْن) الشرط�ة الجازمة المدغمة بها (إّما).  -٤

 M 8 7u  t      s  r  q  p      o  n  m  L                 

  M  ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u  t  s  r  q      pL  

  .إذا وقعت �عد الن�رة المنونة. ألمٍر ما جدَع قصیٌر انفه -٥

  جر زائد للتو�ید إذا اتصلت بلفظة (مثل)، نحو:ترد حرف :الكاف-و

 M 8 73        2  14     7  6     5 M 8 7L  T  S  R  Q    P  O
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 : ل إ ََُْ  َِ َُِْ يِا ََ واُ َِا َََُنَوَِْ  ُْ ٌُْ ٌُ ُ اءَء َوِمَُد  

  إذا لم تدخل الكاف على لفظة (مثل) فهي حرف جر للتشب�ه. نحو:ملحوظة:
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  عذ�ٌة أنِت �الطفولِة �األحالِم.

  وزار�/ ولما تالقینا قضى اللیل نح�ه       بوجه �وجه الشمس ما إْن له مثل

  (إْن) الواردة في النص؟ماذا �طل� النحاة على  -١

  �یف تجعل الكاف الواردة زائدة للتو�ید؟ -٢

  �مثل وجه الشمس. -٢إْن: زائدة للتو�ید.    -١ج/ 

َوَما َأَصاَ�ُ�م ّمِن مُِّصیَ�ٍة َفِ�َما َ�َسَبْت َأْیِد�ُ�ْم َوَ�ْعُفو َعن َ�ِثیٍر َوَما َأنُتم  وزار�/ قال تعالى:

   َما َلُكم ّمِن ُدوِن �َِّ ِمن َوِليٍّ َوَال َنِصیرٍ ِ�ُمْعِجِز�َن ِفي اْألَْرِض وَ 

  جاء التو�ید �األحرف الزائدة، دّل على اثنین منها مختلفین ذاكرًا السبب.

  (�معجز�ن): تو�ید �الحرف الجر الزائد (ال�اء). -١ج/ 

  (من ولي): تو�ید الحرف الجر الزائد(من). - ٢    

  الناف�ة الزائدة. (وال نصیر): تو�ید بـ(ال) - ٣    

  وزار�/ وما �نت ادر� قبل عزة ما ال��ا     وال موجعات القلب حتى تولت

  �یف تؤ�د نفي (ما)؟ -١

  ما نوع(ال) الواردة في البیت؟ وما إعراب ما دخلت عل�ه. -٢

  ما �نت ألدر�. أو: وهللا ما �نت ادر�. أو: ما إْن �نت ادر�. -١ج/ 

  ال الناف�ة الزائدة للتو�ید.موجعات: اسم معطوف منصوب. -٢    

  وزار�/ عّین الحروف الزائدة:
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َن ّ�ِ ِلنَت َلُهمْ  َ  قال تعالى:   .َلْ�َس َلُهم ّمِن ُدوِنِه َوِليٌّ َوَال َشِف�عٌ . فِ�َما َرْحَمٍة ّمِ

  اللهم ال تخلنا من واعٍ�.

  (ف�ما).ما: زائدة غیر �افة. في قوله  -١ج/ 

  ال: زائدة في قوله (وال شف�ع). - ٢    

  ِمْن: زائدة في قوله (من واع�). - ٣    

ُ ِ�َعِز�ٍز ِذ� انِتَقاٍم  وزار�/ قال تعالى: ُ َفَما َلُه ِمن مُِّضلٍّ َأَلْ�َس �َّ   َوَمن َیْهِد �َّ

  ال�اء.ج/ ِمْن مضل: ِمْن.    �عز�ز:     دّل على الحروف الزائدة للتو�ید. 

  وزار�/ جّرد النصوص اآلت�ة من أحرف الز�ادة، ثم اض�� الكلمات التي تلیها: 

  إّما تهملّن الحذر تتعرض للخطر.  -١

  � دّرك ِمن فارٍس  -٢

  وَمْن �ع� في الدن�ا قر�نا �مثلها         فذلك في ع�ش الح�اة رغید  -٣

. إْن ُتهمْل. -١ج/    �مثلها: ِمثَلها. -٣ رس! . � دّرك فارسًا.ّرك من فا� د -٢  إّما تهملنَّ

  :دّل على الحرف الزائد الذ� �فید التو�ید في النصوص اآلت�ة/ وزار� 

  َوَما َر�َُّك ِ�َغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُلوَن   اِإالَّ َعَلى ّ�ِ ِرْزُقهَوَما ِمن َدآ�ٍَّة ِفي اَألْرِض  قال تعالى: 

               ُلوا التَّْوَراَة ُثمَّ َلْم َ�ْحِمُلوَها َ�َمَثِل اْلِحَماِر َ�ْحِمُل َأْسَفاًرا   َمَثُل الَِّذیَن ُحّمِ

               َالِّین     ِصَراَ� الَِّذیَن َأنَعمَت َعَلیِهْم َغیِر الَمغُضوِب َعَلیِهْم َوَال الضَّ
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 الحرف الزائد (ال�اء) في قوله (�غافل).ج/ الحرف الزائد ( ِمْن) في قوله (من دا�ة).الحرف 

  الحرف الزائد (ال) في قوله (وال الضالین.) الزائد (الكاف) في قوله (�مثل).

��ون المصدر وسیلة من وسائل التو�ید إذا �ان :التو�ید �المصدر(المفعول المطل�)-٥

  نحو:أو موصوفًا. مفعوًال مطلقًا ولم ��ن مضافاً 

 M 8 7  L   K  J  IL. .تكل�ما: مفعول مطل� منصوب  

 M 8 7  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  ÀL.   

: ل   اًَ ََُْو َِْا َْأ َْا َُ َُِِْ ُا ُُ َمإ  

  تطهیرا: مفعول مطل� منصوب.

  .  إّنما الشیُخ من یدب دبی�ا      زعمتني شیخًا ولسُت �شیٍخ 

  دبی�ا: مفعول مطل� منصوب. 

 إذا �ان المصدر موصوفًا أو مضافًا لم �فد التو�ید نحو: ملحوظة:

  ح�ًا: مصدر ال �فید التو�ید ألنه موصوف.    َوُتِحبُّوَن اْلَماَل ُح��ا َجم�ا   قال تعالى:

تسم�ة: مصدر ال �فید التو�ید ألنه    َلُ�َسمُّوَن اْلَمَالِئَ�َة َتْسِمَ�َة اْألُنَثى   قال تعالى:

  مضاف.

  .َوَمن ُ�ْشِرْك ِ�اّ�ِ َفَقْد َضلَّ َضَالًال َ�ِعیًدا  وزار�/ قال تعالى:

ْلَنا َعَلْ�َك اْلُقْرآَن َتنِز�ًال  قال تعالى:   .ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

  في �ل نص �ر�م مفعول مطل� فأیهما أفاد التو�ید؟ ولماذا؟ 
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  ج/ المفعول المطل� الثاني (تنز�ًال) أفاد التو�ید ألنه لم یوصف ولم �ضف.

قد یخرج النعت من معناه الحق�قي (األصلي) إلفادة التو�ید وغال�ًا ما یتم  :التو�ید �النعت-٦

  ).�٢،١العددین (

َتَفرَِّقةٍ َوَقاَل َ�ا  قال تعالى:     َبِنيَّ َال َتْدُخُلوْا ِمن َ�اٍب َواِحٍد َواْدُخُلوْا ِمْن َأْبَواٍب مُّ

  واحد: تو�ید �النعت العدد�(العدد واحد).

    َوَقاَل ّ�ُ َال َتتَِّخُذوْا ِإلـَهْیِن اْثَنْیِن ِإنََّما ُهَو ِإلٌه َواِحٌد َفإ�َّاَ� َفاْرَهُبونِ  قال تعالى: 

  .)٢-١اثنین: تو�ید �النعت العدد�(العدد -واحد

) �أت�ان �عد المعدود و�عر�ان نعتًا ( وقد �سمى هذا النوع من التو�ید �النعت ٢، ١العددان (

  العدد� ) وعموما �ل األعداد �عد المعدود تعرب نعتًا.

  ).�١النعت العدد�(العددواحدة: تو�ید .  ُهَو الَِّذ� َخَلَقُكم ّمِن نَّْفٍس َواِحَدٍة  قال تعالى: 

  ).٢تو�ید �النعت العدد�( العدداثنین:.ُقْلَنا اْحِمْل ِفیَها ِمن ُ�لٍّ َزْوَجْیِن اْثَنْیِن  قال تعالى: 

  وزار�/ أّ� أنواع التو�ید �قع في القول اآلتي:

  (أنصف أذن�ك من ف�ك فإنما ُجعل لك أذنان اثنتان وفم واحد لتسمع أكثر مما تقول).

  اثنتان: تو�ید �النعت. بـ(اثنتان).    واحد: تو�ید �النعت. بـ(واحد).ج/ 

   ُقْلَنا اْحِمْل ِفیَها ِمن ُ�لٍّ َزْوَجْیِن اْثَنْیِن  وزار�/ قال تعالى: 

  ج/ اثنین: تو�ید �النعت.  دّل على التو�ید مبینًا نوعه.

  ونعني �القصر تخص�ص أمر �أمر آخر ومن أشهر أسالی�ه: :التو�ید �القصر-٧
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 القصر �النفي واالستثناء(االستثناء المفرغ).  - أ

 القصر بـ(إنما).  -  ب

  تقد�م الخبر على المبتدأ(جوازًا). -١:القصر بتقد�م ماحقه التأخیر-ج

  ).أو وجو�اً  تقد�م المفعول �ه على فعله(جوازاً  -٢                                

  تقد�م الجار والمجرور على الفعل والفاعل.- ٣                            

  لى الخبر مع ضمیر الفصل أو غیره.القصر �أداة التعر�ف(أل) الداخلة ع -د

  نفي + استثناء . ستثناء المفرغ):القصر �النفي واالستثناء(اال-أ

ُسلُ َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت قال تعالى:    ِمن َقْبِلِه الرُّ

  : تو�ید �القصر �النفي واالستثناء.وما ودمحم إّال رسول

    َأَمَر َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإ�َّاهُ   قال تعالى:    ِإِن اْلُحْ�ُم ِإالَّ ِ�ِّ  قال تعالى: 

  ِإْن ُأِر�ُد ِإالَّ اِإلْصَالَح َما اْسَتَطْعُت  قال تعالى: 

ْیُتُموَها قال تعالى:       َما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِنِه ِإالَّ َأْسَماء َسمَّ

ٍم لِّْلَعِبیدِ  وزار�/ قال تعالى:  ِإَلْ�ِه  َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلَنْفِسِه َوَمْن َأَساء َفَعَلْیَها َوَما َر�َُّك ِ�َظالَّ

ْن َأْكَماِمَها َوَما َتْحِمُل ِمْن ُأنَثى َوَال َتَضُع ِإالَّ ِ�عِ  اَعِة َوَما َتْخُرُج ِمن َثَمَراٍت ّمِ ْلِمِه َوَ�ْوَم ُیَردُّ ِعْلُم السَّ

   ُیَناِدیِهْم َأْیَن ُشَرَ�اِئي َقاُلوا آَذنَّاَك َما ِمنَّا ِمن َشِهیٍد 

  مبینًا نوعه. في النص تو�ید �القصر، دّل عل�ه،

   ج/ (وما تحمل من أنثى وال تضع إال �علمه) تو�ید �القصر �النفي واالستثناء.

    .قصر الصفة على الموصوف أقو� وأو�د من قصر الموصوف على الصفة ملحوظة:
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  نقول: ما شوقي إّال شاعٌر.

  وهنا قصرنا شوق�ًا على الشعر ونفینا عنه أْن ��ون �ات�ًا أو قاصًا.

  شاعٌر إّال شوقي. ونقول: ما

  وهنا قصرنا الشعر على شوقي وهو م�الغة في التو�ید.

  إّن المقصور عل�ه مع (إّنما) ��ون مؤخرًا وجو�ًا وتعرب (إّنما)  القصر بـ(إنما):-ب 

  ما: زائدة �افة أو �افة وم�فوفة. -إّن: حرف مش�ه �الفعل 

  إّنما: تو�ید �القصر بـ(إّنما).   ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحون  قال تعالى: 

َ ِمْن ِعَ�اِدِه اْلُعَلَماء  قال تعالى:  ُر ُأْوُلوْا اَألْلَ�اِب  قال تعالى: ِإنََّما َیْخَشى �َّ   ِإنََّما َیَتَذ�َّ

  َفِإنََّما َعَلْ�َك اْلَ�َالُغ َوَعَلْیَنا اْلِحَساُب  قال تعالى: 

اِبُروَن َأْجَرُهم ِ�َغْیِر ِحَساٍب  قال تعالى:    إّنما ُیَوفَّى الصَّ

  وزار�/ دّل على التو�ید �القصر في القول اآلتي:

  (أنصف أذن�ك من ف�ك فإنما ُجعل لك أذنان اثنتان وفم واحد لتسمع أكثر مما تقول).

  ج/ إّنما: تو�ید �القصر بـ(إّنما).

  وزار�/ قال الرصافي: 

  عصب           والحس في الجسم جاء من عص�هوٕانما العلم للنهى 

  وناشروه و�اشفو حجبـــــــــــــــــه        ما الناس إال رواد نجعته     

  في النص تو�یدان �القصر دّل علیهما.
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  التو�ید �النفي واالستثناء. :ج/ وٕانما العلم: التو�ید بـ ( إنما ). ما الناس إال رواد

اَعِة َأ�َّاَن ُمْرَساَها ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعنَد َر�ِّـي َال ُیَجلِّیَهـا  قال تعالى: / وزار�  َ�ْسَأُلوَنَك َعِن السَّ

  .ِلَوْقِتَها ِإالَّ ُهَو 

  في النص تو�یدان �القصر دّل علیهما.

  ج/ القصر بـ(إّنما)، القصر �النفي واالستثناء (استثناء مفرغ) (ال یجلیها لوقتها إال هو).

  تقد�م ماحقه التأخیر: -ج

 تقد�م الخبر على المبتدأ(جوازًا):-١

  .في ِجیِدَها َحْبٌل ّمِن مََّسٍد  قال تعالى: 

  في جیدها: جار ومجرور وش�ه الجملة في محل رفع خبر مقدم جوازًا.

  من مسد: ش�ه الجملة في محل رفع صفة.

  َوَلُهم َعَذاٌب َأِل�ٌم ِ�َما َ�اُنوا َ�ْ�ِذُبوَن  قال تعالى: 

  لهم: جار ومجرور وش�ه الجملة في محل رفع خبر مقدم جوازًا.

  أل�م: صفة مرفوعة.

  قال الرسول(ص): (من الك�ائر شتُم الرجِل والد�ه)

  من الك�ائر: جار ومجرور وش�ه الجملة في محل رفع خبر مقدم جوازًا.

  وع وهو مضاف.الرجل: مضاف إل�ه.شتم: مبتدأ مؤخر مرف

  راحٌل أنت والل�الي تزوُل         ومضرُّ �ك ال�قاُء الطو�لُ 

  راحٌل: خبر مقدم جوازًا. أنت: ضمیر منفصل في محل رفع مبتدأ.

ْحَمَن َأ��ا مَّا َتْدُعوْا َفَلُه اَألْسَماء اْلُحْسَنى  وزار�/ قال تعالى:     ُقِل اْدُعوْا ّ�َ َأِو اْدُعوْا الرَّ

 في النص طر�قة للتو�ید �غیر الحرف الزائد استخرجها و�ّین نوعها.

  ج/ (فله األسماء الحسنى): تو�ید �القصر بتقد�م ما حقه التأخیر (تقد�م الخبر جوازًا).
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  عول �ه على فعله جوازًا أو وجو�ًا. تقد�م المف -٢

   َفَفِر�قًا َ�ذَّْبُتْم َوَفِر�قًا َتْقُتُلونَ  قال تعالى:

  فر�قا: تو�ید �القصر بتقد�م المفعول �ه على فعله جوازًا.

   ِإ�َّاَك َنْعُبُد وإِ�َّاَك َنْسَتِعینُ   قال تعالى:

  وجو�ًا.إ�اك: تو�ید �القصر بتقد�م المفعول �ه على فعله 

ِ ِإن ُ�نُتْم ِإ�َّاُه َتْعُبُدوَن  قال تعالى:    َواْشُ�ُروْا ِ�ّ

  إ�اه: تو�ید �القصر بتقد�م المفعول �ه على فعله وجو�ًا.

  الواجب: تو�ید �القصر بتقد�م المفعول �ه على فعله جوازًا..        الواجَب أنجزتُ 

  َوَما َظَلَمُهُم ّ�ُ َولِكن َ�اُنوْا َأنُفَسُهْم َ�ْظِلُموَن  وزار�/ قال تعالى: 

  دّل على التو�ید �القصر مبینًا نوعه.

  ج/ أنفسهم: تو�ید �القصر، بتقد�م المفعول �ه على الفعل المتعد�.

 القصر بتقد�م الجار والمجرور على الفعل والفاعل: -٣

ْلُت َوإَِلْ�ِه ُأِنیُب  َعَلْ�هِ َوَما َتْوِف�ِقي ِإالَّ ِ�اّ�ِ  قال تعالى:     َتَو�َّ

  عل�ه: جار ومجرور.تو�لُت: فعل ماض والتاء في محل رفع فاعل.

  تو�ید �القصر بتقد�م ما حقه التأخیر( تقد�م الجار والمجرور على الفعل والفاعل )

     ُثمَّ ِإَلى َر�ِِّهْم ُ�ْحَشُرونَ  قال تعالى: 

  جار والمجرور على الفعل والفاعل إلى ر�هم: تو�ید �القصر بتقد�م ال

  إلى هللا أش�و ال إلى الناس إنني        ولیلى �النا موجع مات واحده وزار�/ 

  في البیت تو�ید �القصر وضّحه.

على الفعل التأخیر ) تقد�م الجار والمجرور ج/ إلى هللا أش�و: تو�ید �القصر ( تقد�م ما حقه 

  والفاعل.     
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 القصر �أداة التعر�ف (أل) الداخلة على الخبر مع ضمیر الفصل و�غیره.-٤

ِشید ُ  قال تعالى:    ِإنََّك َألَنَت اْلَحِل�ُم الرَّ

  الرشید: التو�ید �القصر بـ(أل) التعر�ف الداخلة على الخبر. - الحل�م 

  َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُموَن  قال تعالى: 

الداخلة  هم: ضمیر فصل ال محل له من اإلعراب.الظالمون: تو�ید �القصر بـ(أل) التعر�ف

  على الخبر مع ضمیر الفصل.

ا قال تعالى:      ُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحق�

بـ(أل) التعر�ف الداخلة هم: ضمیر فصل ال محل له من اإلعراب.المؤمنون: تو�ید �القصر 

  على الخبر مع ضمیر الفصل.

ِ َبـْل  وزار�/ قال تعالى  ُ ُقـِل اْلَحْمـُد �َِّ َماَواِت َواْألَْرَض َلَ�ُقـوُلنَّ �َّ َوَلِئن َسَأْلَتُهم مَّْن َخَلَ� السَّ

َماَواِت َواْألَْرِض ِإنَّ �ََّ  ِ َما ِفي السَّ     ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِمیدُ َأْكَثُرُهْم َال َ�ْعَلُموَن  �َِّ

 ج/ �: تو�ید �القصر بتقد�م الخبر على المبتدأ جوازًا.  ًا نوعه.دّل على التو�ید �القصر مبین

  القصر بـ(أل) التعر�ف على الخبر.الغني: تو�ید �

  َوٕانَّا َلَنْحُن ُنْحِیي َوُنِمیُت َوَنْحُن اْلَواِرُثوَن  وزار�/ قال تعالى: 

ِ ُتْرَجُع اْألُُموُر  قال تعالى:           َبْت ُرُسٌل ّمِن َقْبِلَك َوإَِلى �َّ ُبوَك َفَقْد ُ�ذِّ   َوإِن ُ�َ�ذِّ

  في النصین الكر�مین أسلو�ا تو�ید �القصر، عّینهما واذ�ر طر�قة �ل منهما.

  ج/ تو�ید �القصر بـ(أل) التعر�ف الداخلة على الخبر(الوارثون). 

  : تو�ید �القصر بتقد�م الجار والمجرور على الفعل والفاعل.إلى هللا   
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  :التو�ید �القسم و�عض األلفا�-٨

 القسم ��ل أنواعه �فید التو�ید وحروف هي:التو�ید �القسم: -أ

  الالم) �أتي �عدها اسم مقسم �ه مجرور بها.-التاء –ال�اء  –(الواو  

 التاء تستخدم مع لف� الجاللة فق�.ملحوظة: 

  َقاُلوْا َتاّ�ِ ِإنََّك َلِفي َضَالِلَك اْلَقِد�ِم  قال تعالى: 

  تا�: تو�ید �القسم (تاء القسم). لفي: تو�ید �الم التو�ید.

  َقاُلوْا َتاّ�ِ َلَقْد َعِلْمُتم مَّا ِجْئَنا ِلُنْفِسَد ِفي اَألْرِض َوَما ُ�نَّا َساِرِقیَن  وزار�/ قال تعالى: 

  ج/ تا�: تو�ید �القسم. أفاد دفع الشك.   األسلوب في قوله تعالى(تا�) وماذا أفاد؟ما نوع 

نَساَن َلِفي ُخْسر  قال تعالى:    َواْلَعْصِر ِإنَّ اإلِْ

  والعصر: تو�ید �القسم( واو القسم). لفي: تو�ید �الم التو�ید.

  �القسم(واو القسم). والفجر: تو�ید. َواْلَفْجِر َوَلَ�اٍل َعْشٍر  قال تعالى: 

  وزار�/ وهللا ما طلبت أهواؤنا بدًال     من�م وال انصرفت عن�م أمانینا

  ج/ وهللا: تو�ید �القسم.  في النص تو�ید دل عل�ه مبینًا نوعه.

  ال�اء: تو�ید �القسم( حرف القسم ال�اء ).   .�ح�اتك –�ا� 

الالم الموطئة للقسم وألفا� وقد ��ون القسم مضمر أو غیر صر�ح وهو ما دلت عل�ه 

  �مین هللا)-أ�من هللا-وا�م هللا -عمر�  - ركعم - في ذمتي -(في عنقيالقسم غیر الصر�حة.

  لئن: الالم الموطئة للقسم.  َلِئن َشَ�ْرُتْم َألِز�َدنَُّ�ْم   قال تعالى:
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  قسم محذوف.لقد: الم واقعة في جواب  َوَلَقْد َصَدَقُكُم ّ�ُ َوْعَدُه  قال تعالى: 

  لسوف: الم واقعة في جواب قسم محذوف.  َوَلَسْوَف ُ�ْعِط�َك َر�َُّك َفَتْرَضى  قال تعالى:

  �میُن هللا االمتحان قر�ب.  األمر. نّ في ذمتي ألناقش   الفقیر. في عنقي ألساعدنَّ 

  التو�ید ب�عض األلفا�:- ب

 ��ون اسمها مفردًا. (ال) الناف�ة للجنس تفید التو�ید حیثما وقعت �شر� أن -١

             (الشَك ، الر�َب ، المفرَ ، البدَّ ،المحالَة،......)

اَعَة آِتَ�ٌة الَّ َرْ�َب ِفیَها  قال تعالى:    َوَأنَّ السَّ

  �عض المصادر المنصو�ة: (حقًا، مطلقًا، بتاتًا، نهائ�ًا، قطعًا، �قینًا) -٢

اُأْوَلِئَك ُهُم  قال تعالى:  وتعرب هذه األلفا� مفعوًال مطلقًا لفعل محذوف   اْلُمْؤِمُنوَن َحق�

  منصوب.

  :اسئلة وزار�ة عن التو�ید

ٍء ِإالَّ  / قال تعالى:١س
ْ
َلُه َدْعَوُة اْلَح�ِّ َوالَِّذیَن َیْدُعوَن ِمن ُدوِنِه َال َ�ْسَتِجیُبوَن َلُهم ِ�َشي

ْ�ِه ِإَلى اْلَماء ِلَیْبُلَغ َفاُه َوَما ُهَو ِبَ�اِلِغِه َوَما ُدَعاء اْلَكاِفِر�َن ِإالَّ ِفي َضَاللٍ     َ�َ�اِسِ� َ�فَّ

  و�ّین ص�غها.النص الكر�م طرائ� للتو�ید وضحها  في

 ج/ (له دعوة الح�): تو�ید �القصر بتقد�م الخبر على المبتدأ جوازًا.

  (ب�الغه): تو�ید �الحرف الزائد (ال�اء).   

  (ما دعاء الكافر�ن إال في ضالل): تو�ید �القصر �النفي واالستثناء.   
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ــْؤِمنِ  / قــال تعــالى: ٢س ــْم ِإن ُ�نــُتم مُّ ــٌر لَُّك ــُة ّ�ِ َخْی ــا َ�ِق�َّ ــاُلوْا َ� ــ�ٍ� َق ــْ�ُ�م ِ�َحِف ــْا َعَل ــا َأَن یَن َوَم

نـَت ُشَعْیُب َأَصَالُتَك َتْأُمُرَك َأن نَّْتـُرَك َمـا َ�ْعُبـُد آَ�اُؤَنـا َأْو َأن نَّْفَعـَل ِفـي َأْمَواِلَنـا َمـا َنَشـاء ِإنَّـَك َألَ 

 َبیِّ 
َ
ِشیُد َقاَل َ�ا َقـْوِم َأَرَأْیـُتْم ِإن ُ�نـُت َعَلـى �ِّـي َوَرَزَقِنـي ِمْنـُه ِرْزًقـا َحَسـًنا َوَمـا اْلَحِل�ُم الرَّ ـن رَّ َنـٍة ّمِ

 ِ�ـاّ�ِ ُأِر�ُد َأْن ُأَخاِلَفُ�ْم ِإَلى َما َأْنَهاُكْم َعْنُه ِإْن ُأِر�ـُد ِإالَّ اِإلْصـَالَح َمـا اْسـَتَطْعُت َوَمـا َتـْوِف�ِقي ِإالَّ 

ْلُت َوإَِلْ�ِه ُأِنیبُ   َعَلْ�ِه َتَو�َّ

  قًا) مفعول مطل� فهل أفاد التو�ید؟ بّین السبب.إذا علمت إّن (رز  -١

  استخرج طر�قتین مختلفتین للتو�ید وردت في النص الكر�م. -٢

  ال �فید التو�ید ألنه لب�ان نوع الفعل (موصوف). -١ج/ 

  �حف��: تو�ید �الحرف الزائد. - ٢    

  (إْن أر�د إال اإلصالح) تو�ید �القصر �النفي واالستثناء.    

َقاُلوا َأُنْؤِمُن َلَك َواتََّ�َعَك اْألَْرَذُلوَن َقاَل َوَما ِعْلِمي ِ�َما َ�اُنوا َ�ْعَمُلوَن ِإْن  تعالى:/ قال ٣س

  ِحَساُبُهْم ِإالَّ َعَلى َر�ِّي َلْوَ ْشُعُروَن َوَما َأَنا ِ�َطاِرِد اْلُمْؤِمِنیَن 

  دّل على ما تراه من تو�ید في النص الكر�م مبینًا نوعه.

  (إْن حسابهم إال على ر�ي): تو�ید �القصر �النفي واالستثناء. -١ج/ 

  (�طارد): تو�ید �الحرف الزائد (من). - ٢    

  / وفد إعرابي إلى عبد الملك بن مروان فقال:٤س

  وهللا ما ندر� إذا ما فاتنا          طلٌب إل�ك من الذ� نتطلبُ 

  لم�ارم ینَسبُ فلقد ضر�نا في ال�الد فلم نجد      أحدًا سواك إلى ا
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  فاصبر لعادتنا التي عودتنا         أوال فأرشدنا إلى َمْن نذهبُ 

  في النص جملة تو�یدات ، دّل على أر�عة منها واذ�ر أنواعها.

  (اذاما): تو�ید �الحرف الزائد (ما). -٢(وهللا): تو�ید �القسم.  -١ج/ 

  التحقی�.(قد): تو�ید �حرف  -٤(فلقد): تو�ید �الم القسم.  -٣

  (إلى الم�ارم ینسب): تو�ید �القصر بتقد�م الجار والمجرور على الفعل. -٥

ــْؤِمِنیَن  / قــال تعــالى: ٥س ــم ِ�ُم ــا ُه ــِر َوَم ــاْلَیْوِم اآلِخ ــاّ�ِ َوِ� ــا ِ� ــوُل آَمنَّ ــاِس َمــن َ�ُق ــَن النَّ َوِم

ـَرٌض َفـَزاَدُهُم ُیَخاِدُعوَن ّ�َ َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَما َیْخَدُعوَن ِإالَّ  َأنُفَسُهم َوَما َ�ْشُعُروَن ِفي ُقُلوِ�ِهم مَّ

نََّمـا ّ�ُ َمَرضًا َوَلُهم َعَذاٌب َأِل�ٌم ِ�َما َ�اُنوا َ�ْ�ـِذُبوَن َوإَِذا ِقیـَل َلُهـْم َال ُتْفِسـُدوْا ِفـي اَألْرِض َقـاُلوْا إِ 

   ن الَّ َ�ْشُعُرونَ َنْحُن ُمْصِلُحون َأال ِإنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلكِ 

  في النص الكر�م جملة تو�یدات، دّل على ثالثة منها مختلفة و�ّین نوع �ل تو�ید.

  (�مؤمنین) تو�ید �الحرف الزائد (ال�اء). -١ج/ 

  (ما یخدعون إال أنفسهم): تو�ید �القصر �النفي واالستثناء. - ٢    

  (إّن). (إنهم هم المفسدون) تو�ید �الحرف المش�ه �الفعل - ٣    

ــِذیَن قــال تعــالى:  -٦/١س ــاِرِد الَّ ــْا ِ�َط ــآ َأَن ــِرَ� ِإالَّ َعَلــى ّ�ِ َوَم ــاًال ِإْن َأْج ــِه َم ال َأْســَأُلُكْم َعَلْ�

  آَمُنوْا ِإنَُّهم مَُّالُقوا َر�ِِّهمْ 

اُر اآلِخَرُة َخْیٌر لِّلَِّذیَن َیتَُّقوَنأ أَفَال َتْعِقُلونَ  قال تعالى:  -٢ ْنَ�ا ِإالَّ َلِعٌب َوَلْهٌو َوَللدَّ    َوَما اْلَحَ�اُة الدُّ

  وردت في اآلیتین الكر�متین أسالیب تو�ید، دّل على ثالثة منها مختلفة.

  (إن اجر� إال على هللا): تو�ید �القصر �النفي واالستثناء. -١ج/ 
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  (�طارد): تو�ید �الحرف الجر الزائد (ال�اء). -٢  

  (إنهم): التو�ید �الحرف المش�ه �الفعل (إّن). -٣  

  / نقول: (مهما ��ن من أمر فال تقطع رحمك).٧س

 أعد صوغ الجملة لتكون أوجز وأو�د محافظًا على المعنى. -

  ج/ أّما رحمك فال تقطع  

  القلب محتسٌب صبور/ لعمرك ما ینال الفضل إال      تقي ٨س

  حّدد نوعین مختلفین من مواقع التو�ید الواردة في النص و�ّین نوع �ّل منهما.

  لعمرك: تو�ید �الم االبتداء الم التو�ید. -١ج/ 

  عمرك: تو�ید �القسم. - ٢    

  (ما ینال الفضل إال تقي): تو�ید �القصر �النفي واالستثناء. - ٣    

َتبَّـْت َیـَدا َأِبـي َلَهـٍب َوَتـبَّ َمـا َأْغَنـى َعْنـُه َماُلـُه َوَمـا َ�َسـَب َسَ�ْصـَلى َنـاًرا   / قال تعـالى:٩س

  َذاَت َلَهٍب َواْمَرَأُتُه َحمَّاَلَة اْلَحَطِب ِفي ِجیِدَها َحْبٌل ّمِن مََّسٍد 

  في النص الكر�م تو�یدان، أحدهما بتواف� المعنى،أشر إلیهما �اشفًا نوع �ّل منهما.

  (ما أغنى عنه ماله): تو�ید بتواف� المعنى. -١ ج/

  (في جیدها حبل من مسد): تو�ید �القصر بتقد�م الخبر جوازًا. -٢

  / قال عمر بن عبد العز�ز لشاعر مدحه:١٠س

(لسـنا مـن الشـعر فـي شـيء ومـا لـك فـي بیـت المـال مـن حـ�، فلمـا ألـح عل�ـه قـال �ـاغالم 

  على الضی� وال قوة إّال �ا�). شاِطره في الذ� �قي من أرزاقنا ولنصبرنّ 
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١٤٢ 

  یتراء� لك تو�ید �حرف زائد.أعرب ما دخل عل�ه.  -١

  إذا �انت(الالم) ساكنة في وله(ولنصبرن) فما ح�م تو�ید الفعل؟ -٢

  (وما لك في بیت المال من ح�) ح�: مبتدأ مؤخر مجرور لفظًا مرفوع محًال. -١ج/ 

  جوازًا إلى الضمیر (نحن). - ٢    

� ِرْزِقِهْم َعَلى َما َمَلَكْت َأْ�َماُنُهْم َفُهْم ِف�ِه َسَواء  تعالى:  / قال١١س ُلوْا ِبَرآدِّ َفَما الَِّذیَن ُفضِّ

  َأَفِبِنْعَمِة ّ�ِ َیْجَحُدوَن 

  حاول أن تهتد� إلى موضعي التو�ید مبینًا نوع �ّل منهما.

  (برادّ�): تو�ید �الحرف الجر الزائد (ال�اء). -١ج/ 

  (أفبنعمة هللا یجحدون): تو�ید �القصر بتقد�م الجار والمجرور على فعله. - ٢    

  / حاور الحجاج رجًال فقال له: ١٢س

(أشاعٌر أنت أم خطیب قال: األمران �الهما، قال: �یف �نتم انـتم وعـدو�م،قال: �نـا فـوقهم، 

حــْ� �أهلــك ال طرقتــك قـال أكنــت أعــددت لهــذا الجـواب، قــال: ال �علــم الغیــب إال هللا، قـال: الت

  عاد�ة).

  دّل على أسلو�ین مختلفین للتو�ید مما ورد في النص مبینًا نوعیهما. 

  (أشاعر أنت): تو�ید �القصر بتقد�م الخبر على المبتدأ جوازًا. -١ج/ 

  (�الهما): تو�ید معنو�. - ٢    

  (�نتم انتم..): تو�ید لفظي �الضمیر المنفصل. - ٣    

  (ال �علم الغیب إال هللا): تو�ید �القصر �النفي واالستثناء. - ٤    
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١٤٣ 

  / قال الخل�فة الناصر �عد أن أثنى عل�ه رجل:١٣س

( � دّره، فلقد أحسن القول ولئن أخّرني هللا ألرفَعنَّ من ذ�ره. فما للصن�عة مذهٌب عنه ، 

  وال شأَن لي �غیره )

  ه؟ و�یف تجعله ممتنعًا عن التو�ید؟جاء الفعل(ارفع) مؤ�دًا، فما ح�م تو�ید -١

  جد ثالثة أسالیب مختلفة من التو�ید غیر النون. -٢

 / وجو�ًا . ولسوف أرفع.١ج

 (الالم) في (لقد): الم التو�ید. -١/ ٢ج

  (قد): حرف تحقی� �فید التو�ید. - ٢    

  .(فما للصن�عة مذهب عنه): التو�ید �القصر بتقد�م الخبر على المبتدأ جوازاً  - ٣    

  (ال شأن لي): تو�ید بـ(ال) الناف�ة للجنس. - ٤    

  (لئن): الالم الموطئة للقسم. - ٥    

َ ُ�ْســِمُع َمــن َ�َشــاء َوَمــا َأنــَت  / قــال تعــالى:١٤س َوَمــا َ�ْســَتِو� اْألَْحَ�ــاء َوَال اْألَْمــَواُت ِإنَّ �َّ

  ِ�ُمْسِمٍع مَّن ِفي اْلُقُبورِ 

  دّل على أثنین منها.جاء التو�ید �أسالیب مختلفة، 

  (وال األموات): تو�ید بـ(ال) الناف�ة الزائدة. -١ج/ 

  (إْن): تو�ید �الحرف المش�ه �الفعل. - ٢    

  (إن أنت إال نذیر): تو�ید �القصر �النفي واالستثناء. - ٣    
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١٤٤ 

اَعِة َأ�َّاَن ُمْرَساَها ِف�َم َأنَت ِمن ِذْ�َراَها ِإَلى َر�َِّك  / قال تعالى:١٥س َ�ْسَأُلوَنَك َعِن السَّ

  ا ُمنَتَهاَها ِإنََّما َأنَت ُمنِذُر َمن َیْخَشاَها َ�َأنَُّهْم َیْوَم َیَرْوَنَها َلْم َیْلَبُثوا ِإالَّ َعِش�ًَّة َأْو ُضَحاهَ 

  ر�مة.دّل على أسالیب التو�ید في اآل�ة الك

  لم یلبثوا إّال عش�ة. -٣إّنما.  -٢إلى رّ�ك منتهاها.  -١ج/ 

  َقاُلوْا َلَقْد َعِلْمَت َما َلَنا ِفي َبَناِتَك ِمْن َح�ٍّ  / قال تعالى: ١٦س

  في النص الكر�م جملة تو�یدات دّل علیها مبینًا نوعها. -١

  عّلل ورود أكثر من تو�ید في النص الكر�م.  -٢

 �الحرف الم التو�ید ( الم القسم تفید التو�ید).(لقد): تو�ید  -١ج/ 

  (قد): تو�ید �الحرف وهي حرف تحقی� وتو�ید.        

  (من): تو�ید �الحرف الزائد.         

  تو�ید �القصر بتقد�م ما حقه التأخیر.        

  ألن المخاطب من�ر لما �سمع من خبر.  -٢

َفاَعُة ِعنَدُه ِإالَّ ِلَمْن َأِذَن َلُه َحتَّى  / قال تعالى: ١٧س َوَما َلُه ِمْنُهم ّمِن َظِهیٍر َوَال َتنَفُع الشَّ

  ِإَذا ُفزَِّع َعن ُقُلوِ�ِهْم َقاُلوا َماَذا َقاَل َر�ُُّ�ْم َقاُلوا اْلَح�َّ َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبیر ُ 

  ن و�ّین نوع �ّل منهما.ثمة ثالثة مواضع للتو�ید عّین اثنین منها مختلفی

  (ما له منهم من ظهیر): تو�ید �القصر بتقد�م الخبر على المبتدأ جوازًا. -١ج/ 

  (من ظهیر): تو�ید �الحرف الزائد. - ٢    

  (وال تشفع عنده إال لمن): تو�ید �القصر �النفي واالستثناء. - ٣    
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١٤٥ 

ٍء ُقـْل َمـْن َأنـَزَل اْلِكَتـاَب الَّـِذ�  / قال تعالى: ١٨س
ْ
ِإْذ َقاُلوْا َما َأنَزَل ّ�ُ َعَلى َ�َشٍر ّمِن َشـي

ـا َلـْم  َجاء ِ�ِه ُموَسى ُنـوًرا َوُهـًد� لِّلنَّـاِس َتْجَعُلوَنـُه َقـَراِط�َس ُتْبـُدوَنَها َوُتْخُفـوَن َ�ِثیـًرا َوُعلِّْمـُتم مَّ

   َتْعَلُموْا َأنُتْم َوَال آَ�اُؤُ�مْ 

  في النص جملة تو�یدات دّل علیها مبینًا أنواعها.

  (من شيء): تو�ید �الحرف الجر الزائد (من). -١ج/ 

  (لم تعلموا أنتم): تو�ید لفظي �الضمیر. - ٢    

  (وال آ�اؤ�م): تو�ید بـ(ال) الناف�ة الزائدة. - ٣    

  َما َلُهم ِ�ِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتَِّ�اَع الظَّنِّ  / قال تعالى: ١٩س

  عّین التو�ید و�ّین نوعه.

  من علم: تو�ید �الحرف الجر الزائد(من). -١ج/ 

  ما لهم ...إال: تو�ید �القصر �النفي واالستثناء.  - ٢    

  َوَمن ُ�ْشِرْك ِ�اّ�ِ َفَقْد َضلَّ َضَالًال َ�ِعیًدا  / قال تعالى:٢٠س

  ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا َعَلْ�َك اْلُقْرآَن َتنِز�ًال  قال تعالى:  

  وردت تو�یدات في النصین اذ�رها و�ّین نوع �ل منها.

). نحن: تو�ید لفظي.   ج/ قد: التو�ید �الحرف.   إّنا: التو�ید �الحرف المش�ه �الفعل(إنَّ

  تنز�ال: تو�ید �المصدر.   

َوَما َأْكَثُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِ�ُمْؤِمِنیَن َوَما َتْسَأُلُهْم َعَلْ�ِه ِمْن َأْجٍر ِإْن  / قال تعالى: ٢١س

  ُهَو ِإالَّ ِذْ�ٌر لِّْلَعاَلِمیَن 
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١٤٦ 

  ثمة ثالثة مواضع للتو�ید، اذ�ر اثنین مختلفین في الطر�قة. 

 �مؤمنین، من أجر: تو�ید �حرف جر زائد. ��تفي بذ�ر واحد. -١ج/ 

  إْن هو إال ذ�ر للعالمین: تو�ید �القصر �النفي واالستثناء. - ٢    

  / قال عمر بن عبد العز�ز:٢٢س

  ذنب أعظم  من(وا�م هللا إّني ألقول لكم هذه المقالة وما اعلم عند احد من�م 

  مما عند� فلي ولكم استغفر هللا).

 في النص جملة تو�یدان دّل علیها مبینًا نوعها.  -١

  خ�.أعرب ما تحته  -٢

 لو حذفت لفظة (إّني) من النص، فما ح�م تو�ید الفعل (أقول) بنون التو�ید؟  -٣

).     وا�م هللا: تو�ید �القسم. -١ج/    إّني: تو�ید �الحرف المش�ه �الفعل (إنَّ

  من ذنٍب: تو�ید �الحرف الجر الزائد(من).  ألقول: تو�ید �الحرف(الم التو�ید).        

  فلي ولكم استغفر هللا: تو�ید �القصر بتقد�م ما حقه التأخیر.        

  ِمْن: حرف جر زائد للتو�ید. - ٢    

  واجب التو�ید. - ٣    

      اً َوَلْو َشاء َر�َُّك آلَمَن َمن ِفي اَألْرِض ُ�لُُّهْم َجِم�ع  قال تعالى:/ ٢٣س

   َِزْوَجَها َوَجَعَل ِمْنَهاَدٍة ُهَو الَِّذ� َخَلَقُكم ّمِن نَّْفٍس َواح.                 

 ْ�َطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِ�اّ�ِ ِإنَُّه َسِم�ٌع َعِل�ٌم   .َوإِمَّا َینَزَغنََّك ِمَن الشَّ

  في النصوص الكر�مة أنفة الذ�ر أسالیب تو�ید مختلفة، استخرجها مبینًا طرائقها وأنواعها.
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  تو�ید �النعت. ج/ �ّلهم: تو�ید معنو�.    واحدة:

  إّما: (إْن+ ما): تو�ید �الحرف الزائد (ما). ینزغّنك: (ّن): تو�ید �الحرف بنون التو�ید الثقیلة.

/ ح�ي أّن غالمًا لقي أ�ا العالء المعر� فقال من أنت �ا شیخ قال: فالن قال أنت ٢٤س

  القائل في شعرك؟

  األوائل واّني واْن �نُت األخیَر زمانه      آلت �ما لم تستط�عه

قال أبو العالء: نعم قال �اعماه إّن األوائل قد رتبوا ثمان�ة وعشر�ن حرفًا للهجاء فهل لك 

  أن تز�د علیها حرفًا؟ فدهش المعر� وقال إّن هذا الغالم ال �ع�ش.

  في النص أكثر من تو�ید دّل على اثنین مختلفین مبینًا نوعیهما.

  آلت: تو�ید �الحرف (الم التو�ید).�الحرف (إّن). ج/ أّن: تو�ید �الحرف (أّن). إّني: تو�ید

  القائل: تو�ید �القصر بـ(أل التعر�ف). قد: تو�ید �الحرف (قد).   

  َوُحوٌر ِعیٌن َ�َأْمَثاِل اللُّْؤُلِؤ اْلَمْ�ُنوِن  / قال تعالى: ٢٥س

َتَفرَِّقٍة  قال تعالى:            َوَقاَل َ�ا َبِنيَّ َال َتْدُخُلوْا ِمن َ�اٍب َواِحٍد َواْدُخُلوْا ِمْن َأْبَواٍب مُّ

  السَت وعدتني �اقلب أني      إذا ما تبت عن لیلى تتوب  قال الشاعر:          

  في النصوص آنفة الذ�ر أسالیب تو�ید مختلفة استخرجها مبینًا طرائقها وأنواعها.

  واحٍد: التو�ید �النعت العدد�. ف الزائدة(الكاف زائدة للتو�ید).ثال: التو�ید �الحرو ج/ �أم

ما: التو�ید �الحروف الزائدة  و�ید �الحرف المش�ه �الفعل إّن).إّن: التو�ید �الحروف(الت   

  (�الحرف الزائد ما).

  / في النصوص الكر�مة اآلت�ة أسالیب تو�ید، استخرجها مبینًا طرائقها وأنواعها. ٢٦س
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١٤٨ 

ْنَ�ا َلِعٌب َوَلْهٌو  قال تعالى: َوَ�لََّم ّ�ُ ُموَسى َتْكِل�ًما قال تعالى:    ِإنََّما الَحَ�اُة الدُّ

ِقیَب َعَلْیِهمْ  قال تعالى:    َفَلمَّا َتَوفَّْیَتِني ُ�نَت َأنَت الرَّ

ا قال تعالى:  َنَصُروْا ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحق�   َوالَِّذیَن آَووْا وَّ

+ما الكافة. : التو�ید �المصدر. تو�ید الفعل.ج/ تكل�ما   إنما: التو�ید �القصر بـ(إنما) إنَّ

  أنت: تو�ید لفظي �الضمیر المنفصل للضمیر المتصل.   

  ر�ف الداخلة على الخبر.الرقیب: تو�ید �القصر بـ(أل) التع   

  المؤمنون: تو�ید �القصر بـ(أل) التعر�ف الداخلة على الخبر.   

  هم: ضمیر فصل �فید التو�ید.  حقًا: تو�ید ب�عض األلفا�.    

  َوَلْو َشاء َر�َُّك آلَمَن َمن ِفي اَألْرِض ُ�لُُّهْم َجِم�ًعا  / قال تعالى: ٢٧س

  ُهَو الَِّذ� َخَلَقُكم ّمِن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها قال تعالى:          

ْ�َطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِ�اّ�ِ  قال تعالى:             َوإِمَّا َینَزَغنََّك ِمَن الشَّ

  في النصوص أنفة الذ�ر أسالیب تو�ید مختلفة، استخرجها مبینًا طرائقها وأنواعها.

  تو�ید معنو� بلف�(�ل). واحدة: تو�ید �النعت العدد�.ج/ �ّلهم: 

  ینزغنك: تو�ید �الحروف بنون التو�ید الثقیلة. نزغ: تو�ید �المصدر مفعول مطل�. 

  ًفا َلَننِسَفنَُّه ِفي اْلَ�مِّ َنسْ َوانُظْر ِإَلى ِإَلِهَك الَِّذ� َظْلَت َعَلْ�ِه َعاِكًفا لَُّنَحرَِّقنَُّه ُثمَّ  / قال تعالى: ٢٨س

  استخرج مما تحته خ� �ّل تو�ید مبینًا طر�قته .

  ج/ الالم في (لننسفّنه): التو�ید �الحروف (الالم الواقعة في جواب القسم المحذوف) .
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  نون التو�ید الثقیلة: التو�ید �الحروف .   نسفًا: تو�ید �المصدر.   

فـال تظـننَّ عرشـك قائمـًا إّال  / نصح ح��م احد األمراء فقال: (العدَل العدَل أیها األمیر٢٩س

  �ه وٕاّن عدًال �مازجُه حلٌم لجدیر �أن �شتدَّ �ه ح�م و�ستقر �ه عرش)

  دل على أسالیب التو�ید في النص واذ�ر أنواعها وطرائقها (اختر ثالثة).

  ج/ العدل: تو�ید لفظي بتكرار االسم.

  ستثناء.فال تظنّن عرشك قائمًا إّال �ه: تو�ید �القصر �الفني واال    

: التو�ید �الحرف بنون التو�ید الثقیلة.       تظننَّ

    .( : تو�ید �الحرف المش�ه �الفعل(إنَّ   إنَّ

     .(   لجدیر: التو�ید �الحرف �الم التو�ید الداخلة على خبر(إنَّ

  / واني لمن قوم �ان نفوسهم       بها َأنٌف أن تس�ن اللحم والعظما٣٠س

  . في النص تو�یدان ، أوضحهما

  ج/ إني : تو�ید �الحرف المش�ه �الفعل (اّن) .

  لمن : تو�ید �الحرف الم التو�ید (المزحلقة) .    

/ من مقالـة للمنفلوطي(أّیهـا الغـد إّن لنـا آمـاًال ��ـارًا وصـغارًا فحـدثنا عـن آمالنـا أیـن ٣١س

ثنا م�انها منك؟ وخبرنا عن أمانینا ماذا صنعت بها؟ ال، ال صن صـرك فـي صـدرك، وال تحـد

  حدیثًا واحدًا عن أملنا وأمانینا)

  (إّن لنا آماًال ��ارًا) جملة مؤ�دة بتو�یدین ما هما؟ ومتى یؤ�د الخبر للمخاطب بذلك؟ -١

  (ال تحدثنا حدیثًا واحدًا) ما المانع من إفادة المصدر تو�یدًا؟ -٢
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الخبر على المبتدأ تو�ید �الحرف(إّن) وتو�ید �القصر بتقد�م ما حقه التأخیر(تقد�م  -١ج/ 

  جوازًا). إذا �ان المخاطب من�رًا.

  ألنه لب�ان نوع الفعل (موصوف).-٢

  / في النصوص اآلت�ة أسالیب تو�ید مختلفة استخرجها مبینًا طرائقها وأنواعها.٣٢س

  َقاُلوْا ُسْ�َحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّك َأنَت اْلَعِل�ُم اْلَحِ��ُم  قال تعالى: 

  َوَما َر�َُّك ِ�َغاِفٍل َعمَّا َ�ْعَمُلوَن  قال تعالى: 

  طرائقها               أنواعها          أسالیب التو�یدج/ 

  إنَّ                 التو�ید �الحروف      الحرف المش�ه �الفعل       

  أنت                 تو�ید لفظي           ضمیر الرفع المنفصل      

  العل�م               التو�ید �القصر        (أل) التعر�ف الداخلة على الخبر      

  (أل) التعر�ف الداخلة على الخبر       الح��م              التو�ید �القصر       

  �غافل          التو�ید �الحروف الزائدة    ال�اء الزائدة على(ما) الحجاز�ة      

  ال علَم           التو�ید ب�عض األلفا�     ال الناف�ة للجنس واسمها المفرد        

  ألوائل/ واني وان �نت األخیر زمانه        آلت �ما لم تستطعه ا٣٣س

  في البیت طرائ� تو�ید دّل علیها.

:   �الفعل. التو�ید �الحرف المش�هج/ إنَّ

  ( أل التعر�ف الداخلة على الخبر ) .األخیر: التو�ید �القصر 
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  آلت: التو�ید �الم التو�ید ( المزحلقة ).    

  / لعمر� قد أحسنت لي وجبرتني       وانك للقلب الكسیر لجابر ٣٤س

  وردت في البیت عّین اثنین منها.ثمة تو�یدات 

   نوعه           التو�ید ج/ 

  لعمر�          �ألفا� القسم     

  قد              حرف تحقی� (التو�ید �الحروف)    

  انك             (إّن) تو�ید �الحروف    

  لجابر           (الم التو�ید) تو�ید �الحروف    

فقال: ( العدَل العدَل أیها األمیر فال تظننَّ عرشك قائمًا إّال / نصح ح��م أحد األمراء ٣٥س

  �ه وان عدًال �مازجُه حلٌم لجدیر �أْن �شتد �ه ح�ٌم و�ستقر �ه عرشك)

  دّل على أسالیب التو�ید في النص واذ�ر أنواعها وطرائقها.

  طر�قته                    نوعه                         التو�یدج/ 

  العدل                      تو�ید لفظي               تكرار االسم    

  ال تظَننَّ                  تو�ید �الحروف           نون التو�ید الثقیل   

  ال تظَننَّ عرشك قائمًا إّال �ه   التو�ید �القصر          النفي واالستثناء 

  �الحروف         الحرف المش�ه �الفعلإنَّ                      التو�ید      
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َوَما ِمن َدآ�ٍَّة ِفي اَألْرِض َوَال َطاِئٍر َ�ِطیُر ِبَجَناَحْ�ِه ِإالَّ ُأَمٌم  َأْمَثاُلُكم مَّا  / قال تعالى: ٣٦س

ٍء ُثمَّ ِإَلى َر�ِِّهْم ُ�ْحَشُروَن  ْ
ْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن َشي   َفرَّ

  النص ، ثم وث� اجابتك �ما تعرفه من شرو� ز�ادتها.دّل على الحروف الزائدة في  -١

 في النص الكر�م تو�ید �القصر بتقد�م ما حقه التأخیر دّل عل�ه. -٢

  من دا�ة: دخلت على ن�رة وُس�قت بنفي. -١ج/ 

  وال طائر: ُس�قت بنفي وحرف عطف وما �عدها مفرد.

  �حشرون.إلى ر�هم  -٢      من شيء: دخلت على ن�رة وُس�قت بنفي.

ْیُتُموَها َأنُتْم َوآَ�آُؤُ�م مَّا َأنَزَل ّ�ُ  / قال تعالى: ٣٧س َما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِنِه ِإالَّ َأْسَماء َسمَّ

ِ َأَمَر َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإ�َّاُه    ِبَها ِمن ُسْلَطاٍن ِإِن اْلُحْ�ُم ِإالَّ ِ�ّ

  دّل علیهما. في النص تو�ید لفظي وأخر تو�ید �الحرف،

  ج/ أنتم: تو�ید لفظي. ِمْن سلطان: تو�ید �الحرف.

ْن ِإَلٍه  / قال تعالى: ٣٨س َ َما َلُكم ّمِ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه َفَقاَل َ�ا َقْوِم اْعُبُدوا �َّ

َل َغْیُرُه َأَفَال َتتَُّقوَن  َفَقاَل اْلَمَألُ الَِّذیَن َ�َفُروا ِمن َقْومِ  ْثُلُكْم ُیِر�ُد َأن َیَتَفضَّ ِه َما َهَذا ِإالَّ َ�َشٌر ّمِ

ِلیَن  ُ َألَنَزَل َمَالِئَ�ًة مَّا َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي آَ�اِئَنا اْألَوَّ   َعَلْ�ُ�ْم َوَلْو َشاء �َّ

  في النص عدة تو�یدات، هات ثالثة منها مختلفة مبینًا نوعها.

  روف.ج/ الالم في (لقد): تو�ید �الح

  قد: تو�ید �الحروف.  ِمْن اله: تو�ید �الحروف الزائدة.    
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ْنـُه َمـا َلُهـم ِ�ـِه ِمـْن ِعْلـٍم ِإالَّ إت�ـاع  قال تعالى: / ٣٩س َوإِنَّ الَّـِذیَن اْخَتَلُفـوْا ِف�ـِه َلِفـي َشـكٍّ ّمِ

  الظَّنِّ َوَما َقَتُلوُه َ�ِقیًنا 

  علٍم) فما إعراب �لمة علم؟إذا �انت (ِمْن) زائدة في قوله (ِمْن  -١

  في النص عدة تو�یدات هل تستط�ع االهتداء إلى ثالثة منها؟ -٢

  علٍم: مبتدأ مؤخر مجرور لفظًا مرفوع محًال. -١ج/ 

: تو�یــــد �ــــالحروف، الــــالم فــــي (لفــــي): تو�یــــد �ــــالحروف، مــــن علــــم (تو�یــــد �ــــالحروف  -٢ إنَّ

  الزائدة)، �قینًا: تو�ید ب�عض األلفا�.

ِح�ُم  قال تعالى: / ٤٠س   َوإِنَّ َر�ََّك َلُهَو اْلَعِز�ُز الرَّ

آلُّوَن  قال تعالى:    َقاَل َفِ�ِعزَِّتَك َألُْغِوَ�نَُّهْم َأْجَمِعیَن  قال تعالى:    َوُأْوَلِئَك ُهُم الضَّ

  مختلفة استخرجها مبینًا طرائقها.في النصوص الكر�مة آنفة الذ�ر أسالیب تو�ید 

  طرائقها          التو�ید أسالیبج/ 

: التو�ید �الحرف (الحرف المش�ه �الفعل).   إنَّ

  لهو: التو�ید �الحرف (الم التو�ید) الم االبتداء.

  العز�ز: التو�ید �القصر (أل التعر�ف الداخلة على الخبر).

  الضالون: التو�ید �القصر (أل التعر�ف الداخلة على الخبر).

  ف�عزتك: التو�ید �القسم.

  ألغو�نهم: التو�ید �الحرف (الم التو�ید الواقعة في جواب القسم).
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  ألغو�نَّهم: التو�ید �الحرف (نون التو�ید الثقیلة).

  أجمعین: تو�ید معنو�.

  / أتستط�ع أن تعّد ما تحته خ� تو�یدًا؟ ولماذا؟ ٤١س

  .وال جدالاألوقات  �لّ صد�قًا في  �قیناً وعرفتك وضوحًا  وضحت إخوتك

  یوصف ولم ُ�ضف. منستط�ع أن نعد لفظة:وضوحًا: تو�ید �المصدر ألنه لج/ نعم. 

  �قینًا: تو�ید ب�عض األلفا� ألنه مصدر مستخدمًا للتو�ید دائمًا.

  ال جدال: تو�ید ب�عض األلفا�، ال الناف�ة للجنس واسمها المفرد.  

  / واني وان �نت الخیر زمانه     آلت �ما لم تستطعه األوائل ٤٢س

: التو�ید �الحرف (الحرف المش�ه �الفعل).یت طرائ� تو�ید دّل علیها.في الب   ج/ إنَّ

األخیر: التو�ید �القصر (أل التعر�ف الداخلة على الخبر).  آلٍت: التو�ید �الحرف (الالم    

  المزحلقة).
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  أسلوب املدح والذم                              

ومن هذه األلفا� :( مدح ، أثنى ، استحسن ، ذَم على المدح أو الذم،في اللغة ألفا� تدل    

، استق�ح ، عظ�م ، فاضل ، ماجد ، بخیل ، حقود ، خائن)،وغیرها وما�شار�ها في 

  االشتقاق،نحو:

  أمدح في الرجل تجلده وحسن �الئه    "أسلوب مدح"

  أذّم في الرجل �أسه وفتور عز�مته.     "أسلوب ذّم"

  ل ( أثنیت على الرجل الحل�م ) ماذا تسمي هذا األسلوب؟وزار�/ ُ�قا

  ج/ أسلوب مدح.

  غیر أن هناك أفعاًال للمدح أو الذم تمتاز �أحوال وأح�ام خاصة بها.

  ( ِنْعَم، بئَس ) . -أوالً 

  ( أر�ان جملة المدح والذم ).

  إنَّ جملة المدح والذم م�ونة من ثالثة أر�ان هي:

  الفعل + الفاعل + المخصوص 

  : فعل المدح والذم -١

  .ِنْعَم الخلُ� الصدق

  نعم: فعل ماٍض جامد مبني على الفتح �فید المدح.

  .بئَس الخلُ� الكذب

  بئس: فعل ماض جامد مبني على الفتح �فید الذم.
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 قد تدخل تاء التأنیث الساكنة وهي من عالمات الفعل الماضي على ( ِنْعَم ،بئس)ملحوظة:

  �جوز حذف التاء نحو: إذا �ان الفاعل مؤنثًا و 

  ِنْعَمْت جزاء المتقین الجنة             دار األماني والمنى والمنة

  بئسْت صفُة المرء الكذب

  :قد تدخل الم التو�ید على ( ِنْعَم ، بئس ).ملحوظة

  لبئَس الرجُل المناف�.ما.        السیدان وجدتلِنْعَم  �میناً 

   :فاعل ( ِنْعَم ، بئَس ) -٢

  �أتي فاعلهما على أنواع معینة أشهرها ما �أتي: 

  اسم ظاهر معرف بـ(أل): -أ

  الرسول: فاعل فعل المدح (ِنْعَم) مرفوع.   .          ِنْعَم الرسوُل محمدٌ 

     العامل: فاعل فعل المدح (ِنْعَم) مرفوع.   .       لمخلُص ِنْعَم العامُل ا

     الصفة: فاعل فعل الذم (بئس) مرفوع.   .        بئَس الصفُة اإلسرافُ 

     الصدی�: فاعل فعل الذم (بئس) مرفوع.   .        بئَس الصدیُ� الغادرُ 

  ال تصحبّن رف�قًا لسَت تأمنه        بئَس الرفیُ� رف�قًا غیر مأمون 

  الرفی�: فاعل فعل الذم (بئس) مرفوع.  

ُعُه َقِل�ًال ُثمَّ َأْضَطرُُّه ِإَلى َعَذاِب النَّاِر َوِ�ْئَس اْلَمِصیُر  قال تعالى: وزار�/    َوَمن َ�َفَر َفُأَمتِّ

  عّین فاعل (بئس) في النص الكر�م مبینًا نوع الفاعل ثم قّدر المخصوص �الذم .
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  ج/ الفاعل : المصیر. نوعه : أسم ظاهر معّرف �أل .

        المخصوص �الذم : جهنم أو عذاب النار.

  ضمیر مستتر وجو�ًا مفسرًا بن�رة منصو�ة على التمییز: -ب

  الفاعل ضمیر مستتر تقدیره (هو). رسوًال: تمییز منصوب. .    ِنْعَم رسوًال محمدٌ 

  الفاعل ضمیر مستتر وجو�ًا تقدیره (هو). رف�قًا: تمییز منصوب.. بئس رف�قًا الكذاب 

الرجل الحل�م) أسلو�ًا �ماثله �حیث ��ون الفاعل وزار�/ �یف تستبدل �أسلوب (أثنیت على 

  ضمیرًا مستترًا؟

  ج/ ِنْعَم رجًال الحل�ُم.

  وزار�/ ل�س لي من وقائع العصر إّال          ما تراه والح� ِنْعَم سب�ال

  دل على فاعل (نعم) وأعرب ما �عدها.

  الظاهرة.ج/ ضمیر مستتر تقدیره (هو). سب�ال: تمییز منصوب وعالمة نص�ه ألفتحة 

  وزار�/ ِنْعَم رجُل القوم الذ� یتخطى الصعاَب حل�مهم

  ما نوع فاعل فعل المدح؟ -١

  أعد �تا�ة الع�ارة جاعًال الفاعل ضمیرًا مستترًا. -٢

  الفاعل: اسم ظاهر، مضاف إلى معرف بـ(أل). -١ج/ 

  ِنْعَم رجًال الذ� یتخطى الصعاب. - ٢    

  للفتى         مال �صون عنه التبذل نفسهوزار�/ ِنْعَم المعیُن على المروءة 
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  لو قلنا(ِنْعَم المعین على المروءة مال �صون صاح�ه) ف�یف تجعل الفاعل ضمیرًا مستترًا؟

  ج/ ِنْعَم معینًا على المروءة ماٌل �صون صاح�ه.

  وزار�/ ما وهب هللا المرئ ه�ة            أفضل من عقله ومن أد�ه

دح ف�ه العقل �أداة یجوز دخول التاء علیها جاعًال الفاعل ضمیرًا بإم�انك أن تنشئ أسلو�ًا تم

  مستترًا وجو�ًا.

  ج/ ِنْعَم ه�ًة العقل               أو     ِنْعَمْت ه�ًة العقل

  :�لمة ( ما ) أو( َمْن ) الموصولة -جـ

  في هذه الحالة ترد صلة الموصول �عد االسم الموصول ثم یرد المخصوص.

  َ�اُنوْا َال َیَتَناَهْوَن َعن مُّنَ�ٍر َفَعُلوُه َلِبْئَس َما َ�اُنوْا َ�ْفَعُلوَن  قال تعالى: 

  ما: اسم موصول في محل رفع فاعل    

  ما: اسم موصول في محل رفع فاعل    .      ْعَم ما یتحلى �ه اإلنسان الصدقنِ 

  ما: اسم موصول في محل رفع فاعل    .       بئس ما �ُضر �الصحة الشراهة

  َمْن: اسم موصول في محل رفع فاعل    .         ْن نقتد� �ه الصادق ِنْعَم مَ 

  َمْن: اسم موصول في محل رفع فاعل.           .س َمْن تصادق المناف� بئ

  قد تدغم ( ما ) مع ( ِنْعَم ، بئس ) و�صح أعرابهما فاعًال نحو: :ملحوظة

  ِبْئَسَما اْشَتَرْوْا ِ�ِه َأنُفَسُهْم  قال تعالى: 

   بئسما: بئس: فعل ماض جامد �فید المدح. ما: اسم موصول في محل رفع فاعل. 
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  قال تعالى: 
َ
َدَقاِت َفِنِعمَّا ِهي   ِإن ُتْبُدوْا الصَّ

ما: ِنْعَم: فعل ماض جامد �فید المدح. ما: اسم موصول في محل رفع فاعل.     نّعِ

  َوُأْتِ�ُعوْا ِفي َهِذِه َلْعَنًة َوَ�ْوَم اْلِقَ�اَمِة ِبْئَس الرِّْفُد اْلَمْرُفوُد  وزار�/ قال تعالى: 

  دّل على أر�ان الذم الثالثة. -١

 أنشئ ص�غة مدح فاعلها اسم الموصول. -٢

  فعل الذم: بئَس       الفاعل: الرفد         المخصوص �الذم: المرفود.  -١ج/ 

  َمْن نقتد� �ه الصادق.ِنْعَم  -٢

وزار�/ ( لبئس ما أد�ك أهلك �ا رجل أ�عَد الموت منزلة أصانعك علیها فلما أطلقه قال له 

  .صاح�ه: وهللا ما أطلقك إّال هللا، الحْ� بنا فقال هیهات )

  ما نوع فاعل فعل الذم؟      ج/ (ما) اسم موصول.

ْحَت َلِبْئَس  وزار�/ قال تعالى:  ْنُهْم ُ�َساِرُعوَن ِفي اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن َوَأْكِلِهُم السُّ َوَتَر� َ�ِثیًرا ّمِ

  َما َ�اُنوْا َ�ْعَمُلوَن 

  ج/ الفاعل (ما) الموصولة.    بئس ) ثم قّدر المخصوص المحذوف. دّل على فاعل (

  ت. أو: هي...أو هو.تقدیر المخصوص: مسارعتهم في اإلثم والعدوان وأكلهم الّسح

  أسم ظاهر مضاف إلى معّرف بـ(أل): -د

  َوَلَداُر اآلِخَرِة َخْیٌر َوَلِنْعَم َداُر اْلُمتَِّقیَن  قال تعالى: 

  دار: فاعل مرفوع وهو مضاف. المتقین: مضاف إل�ه.

  َوَمْأَواُهُم النَّاُر َوِ�ْئَس َمْثَو� الظَّاِلِمیَن  قال تعالى: 
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  مرفوع وهو مضاف. الظالمین: مضاف إل�ه.مثو�: فاعل 

  صدی�: فاعل مرفوع وهو مضاف. الطالب: مضاف..    ِنْعَم صدیُ� الطالِب الكتاب 

  َوَلَداُر اآلِخَرِة َخْیٌر َوَلِنْعَم َداُر اْلُمتَِّقیَن  وزار�/ قال تعالى: 

  �المدح.عّین فاعل ِنْعَم في النص الكر�م مبیًن نوع الفاعل ثم قّدر المخصوص 

  والتقدیر: دار اآلخرة.إلى معرف بـ(أل) والمخصوص محذوف ج/ فاعل ِنْعَم (دار المتقین) مضاف 

  : المخصوص �المدح والذم -٣

ومن اجله أنشئت جملة المدح أو الذم و�شتر� أْن ��ون معرفة أو ن�رة مخصصة بوصف أو 

  :��ون إضافة أو مصدرًا مؤوًال و 

  : ظاهراً   - أ

�َماِن   قال تعالى:    الفسوق: المخصوص �الذم. . ِبْئَس اِالْسُم اْلُفُسوُق َ�ْعَد اإلِْ

  المرفود: المخصوص �المدح.. ِبْئَس الرِّْفُد اْلَمْرُفودُ  قال تعالى:  

   المجد: المخصوص �المدح.. ِنْعَم الطالُب المجدُّ  

  ال�أس: المخصوص �الذم. .  بئس ما یداخل نفس اإلنسان ال�أس

  ولِنْعَم الفتى سعید ولكن     مالٌك أكرم البر�ة عودا

  سعید: المخصوص �المدح.

  ِنْعَم الفتى المرّ� أنت إذا هم      حضروا لد� الحجرات نار الموقد

  المرّ�: المخصوص �المدح.
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  نحو: محذوف إذا دلَّ عل�ه دلیل و�فهم ذلك من س�اق الكالم -ب

ِ ُهَو َمْوَالُكْم َفِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْعَم النَِّصیرُ  قال تعالى:    َواْعَتِصُموا ِ�ا�َّ

  المخصوص محذوف تقدیره ( فِنْعَم المولى هللا ، وِنْعَم النصیر هللا )

    .اءون إنَّا بنینا العراق فِنْعَم البنّ 

  المخصوص محذوف تقدیره ( فنعم البناءون نحن ).

  المخصوص محذوف تقدیره ( فبئس الطالب ز�د )..خ المدرُس الطالَب فبئس الطالُب و�َّ 

  . َفاْدُخُلوْا َأْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِدیَن ِفیَها َفَلِبْئَس َمْثَو� اْلُمَتَكبِِّر�َن  قال تعالى: 

  .المخصوص محذوف تقدیره ( فبئس مثو� الكافر�ن جهنم )

  َوَلَقْد َناَداَنا ُنوٌح َفَلِنْعَم اْلُمِجیُبوَن  وزار�/ قال تعالى: 

في النص الكر�م حذف المخصوص �المدح فقّدره و�ّین سبب حذفه وما نوع فاعل فعل 

  المدح؟

  ج/ حذف مخصوص ِنْعَم جوازًا ألنه تقّدم على جملته لف� یدل عل�ه. تقدیره: نحن.

  نوع الفاعل: اسم ظاهر، معّرف بـ(أل).    

  اعلم إن اإلخالص في العمل ِنْعَم الصفة ) وزار�/ (

  لماذا حذف المخصوص �المدح؟ -١

  لو استبدلت �فعل المدح فعًال �ماثله في المعنى ف�یف تصوغ الع�ارة؟ -٢

  حّبذا اإلخالص. -٢     المخصوص متقدم ، أو س�قه ما یدل عل�ه. -١ج/ 



        دوا دس ا  ا ا ا  ارس:                                               ااد اإ       ا 

         ا ادإ                                                                                                                                                      :٠٧٧١١٥٨٣٩٩٣                                                                                        

                 ٠٧٧١١٥٨٣٩٩٣:   ا :        ارس اا  ا ا ا  ادس ا واد               إاد 

١٦٢ 

وْا اَألَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها َوإَِذا َحَ�ْمُتم َبْیَن النَّاِس َأن ِإنَّ ّ�َ َ�ْأُمُرُ�ْم َأن ُتؤدُّ  وزار�/ قال تعالى:

  َتْحُ�ُموْا ِ�اْلَعْدِل ِإنَّ ّ�َ ِنِعمَّا َ�ِعُظُ�م ِ�ِه ِإنَّ ّ�َ َ�اَن َسِم�ًعا َ�ِصیًرا 

ر المخصوص �المدح.   عّین فاعل (ِنْعَم) في النص الكر�م مبینًا نوعه ثم قّدِ

ج/ الفاعل لفعل المدح (ِنْعَم) هو (ما) اسم موصول �معنى الذ� المخصوص �المدح 

  محذوف تقدیره الح�م �العدل أو (العدل). 

  مُّتَِّكِئیَن ِفیَها َعَلى اْألََراِئِك ِنْعَم الثََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرَتَفًقا  وزار�/قال تعالى: 

  أین یتراء� لك المخصوص ولماذا؟األسلوب؟ ى(وحسنت مرتفقا) ما نوعفي قوله س�حانه تعال

  المخصوص محذوف سب� ما دل عل�ه.لوب مدح.  ج/أس

  َوِ�ْئَس اْلِوْرُد اْلَمْوُروُد  وزار�/ قال تعالى: 

  إذا أعر�ت �لمة( المورود) صفة على رأ� �عض النحاة فأین المخصوص؟ -١

  مّثل له.هل تجد في �الم العرب فعًال خال�ًا من أر�ان الذم؟  -٢

  المخصوص محذوف ألنه ُسب� �ما یدّل عل�ه و�غني عن ذ�ره. -١ج/ 

  نعم. یوجد فعًال خال�ًا من أر�ان الذم مثل: ذّم، هجا، ....  -٢

  وزار�/ أزادًا سو� �حیى تود وصاح�ًا     أال إنَّ �حیى ِنْعَم زاُد المسافر

  أین المخصوص �المدح؟ وث� إجابتك �القاعدة.

  ُسب� �ما یدّل عل�ه و�غني عن ذ�ره. أو یجوز (�حیى) مقدم. ج/ المخصوص محذوف

  َوَلَداُر اآلِخَرِة َخْیٌر َوَلِنْعَم َداُر اْلُمتَِّقیَن  وزار�/ قال تعالى: 

  ج/ محذوف لداللة المتقدم ( الجنة ).مخصوص �المدح في اآل�ة؟ ولماذا؟ أین یترا�ء لك ال
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   :أعراب المخصوص �المدح والذم

  تأخر المخصوص �المدح أو الذم عن الفعل والفاعل فله اعرا�ان:أذا  -أ 

  أْن �عرب خبرًا لمبتدأ محذوف وجو�ًا.  -١

  أْن �عرب مبتدأ مؤخر والجملة الفعل�ة التي قبله تعرب خبرًا مقدمًا. -٢

  ِنْعَم المواطن المخلُص 

  : فاعل مرفوع.المواطنُ     جامد مبني على الفتح �فید المدح.ِنْعَم: فعل ماض 

  خبر لمبتدأ المحذوف وجو�ًا. - ١المخلص: 

  مبتدأ مؤخر والجملة الفعل�ة التي قبله خبرًا مقدمًا. -٢           

  فِنْعَم صدیُ� المرِء َمْن �ان عونه        و�ئَس امرءًا َمْن ال �عین على الدهر

  ِنْعَم: فعل ماض جامد �فید المدح.

  صدیُ�: فاعل مرفوع وهو مضاف.

  إل�ه مجرور.المرء: مضاف 

  َمْن: اسم موصول في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف وجو�ًا.

  اسم موصول في محل رفع مبتدأ مؤخر خبره الجملة الفعل�ة المتقدمة.     

  بئَس: فعل ماض جامد �فید الذم. والفاعل ضمیر مستتر تقدیره (هو). 

  امرءًا: تمییز منصوب. 

  و�ًا.َمْن: اسم موصول في محل رفع خبر لمبتدأ وج
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  اسم موصول في محل رفع مبتدأ مؤخر خبره الجملة الفعل�ة المتقدمة.     

ا إذا تقدم المخصوص �المدح أو الذم على الفعل والفاعل ف�عرب مبتدأ خبره الجملة أمّ  -ب

  الفعل�ة التي تل�ه.

  المخلُص ِنْعَم المواطنُ 

  ِنْعَم: فعل ماض جامد �فید المدح.   المخلص: مبتدأ مرفوع.

  المواطن: فاعل مرفوع. والجملة الفعل�ة في محل رفع خبر.

  الر�اُء بئَس الخلُ�  

  بئس: فعل ماض جامد �فید الذم.  الر�اء: مبتدأ مرفوع.

  الخل�: فاعل مرفوع. والجملة الفعل�ة في محل رفع خبر. 

  .وزار�/ نقول: ( الح� ِنْعَم مثبت األقدام )

  السبب. عّین المخصوص �المدح وأعر�ه ذاكراً  -١

  اجعل المخصوص �المدح �عرب أكثر من وجه. -٢

. -١ج/    المخصوص �المدح هو: الح�ُّ

  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة.ألن المخصوص تقدم على فعل المدح وفاعله.

   ٢- .   ِنْعَم مثبت االقدام الح�ُّ

  وزار�/ �اللتغرب أنت بئَس الداء       وال�سُر عسٌر وال�قاء فناء

  ج/ أنت.    المخصوص �الذم. دّل على
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  وزار�/ قیل في المثل: الصحة تاج على رؤوس األصحاء ال یراه إّال المرضى

  أعد �تا�ة الع�ارة مرتین �حیث تكون (الصحة) مخصوصًا �المدح �استعمالك إحد� األداتین 

 اللتین درستهما، جاعًال المخصوص مبتدأ في الحالتین، ومستخدمًا أداة المدح نفسها في

  الع�ارتین.

  الصحة ِنْعَم التاج ( تاجًا ) على رؤوس األصحاء. -١ج/ 

  ِنْعَم التاج ( تاجًا ) الصحة على رؤوس األصحاء. -٢

  وزار�/ نقول : ( العراقي مثاٌل لإلیثار) 

اعد �تا�ة الع�ارة مرتین �حیث ��ون ( العراقي ) مخصوصًا �المدح �استعمالك إحد� 

عًال المخصوص مبتدأ في الحالتین ومستخدما أداة المدح نفسها في األداتین اللتین درستها جا

  الع�ارتین.

  .العراقي ِنْعَم المثال لإلیثار.         ج/ ِنْعَم المثال لإلیثار العراقي

  یجوز الجمع بین الفاعل (إذا �ان اسمًا ظاهرًا) والتمییز. :ظةلحو م

  ِنْعَم الفتاُة فتاًة مجدة 

  ِنْعَم الح�اُة ح�اًة �النهى رغدت         أتِعْس �أْن ینقضي العمُر �اللعِب  

  :(حّبذا ، الحّبذا)  -ثان�اً 

  حّبذا للمدح، الحّبذا للذم.

اسم إشارة مبني على الس�ون في محل رفع  (ذا) ا:( حّب ) فعل ماٍض جامد للمدح.حّبذ

  فاعل.
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ذا: اسم إشارة مبني على الحّبذا: (ال) ناف�ة غیر عاملة. حّب فعل ماض جامد �فید الذم. 

  الس�ون في محل رفع فاعل. 

 فال حّبذا ه�ا قال الشاعر:
ّ
  أال حّبذا أهُل المال، غیَر أّنه       إذا ُذ�رت مي

  �احّبذا النیُل على ضوء القمر    وحّبذا المساُء ف�ه والسحر قال الشاعر:

  زار�/ أال حّبذا وطن تسامى        برغم الطامعین ولم ی�ال و 

  اذ�ر فاعل فعل المدح ومخصوصه، وهل یجوز تقد�م المخصوص؟

  ج/ الفاعل: اسم اإلشارة ( ذا ).

  المخصوص �أتي �عد ( حّبذا ) أو ( الحّبذا ) وال یجوز أْن یتقدم.

  المخصوص: وطٌن، ال یجوز تقد�م المخصوص.

  من فارس فذ �طل      �احّبذا �ّرُته وسَ� األَسلْ وزار�/ أكرم �ه 

  دّل على المدح وعّین المخصوص �المدح.

  ج/ �احّبذا �رته. المخصوص: �رته.

  حّبذا اإلخالص

شارة مبني على الس�ون في محل رفع اسم إ :(ذا)ا: ( حّب ) فعل ماٍض جامد للمدح.  حّبذ

  المتقدمة. ر خبره الجملة الفعل�ةاإلخالص: مبتدأ مؤخ  فاعل.

  حّب فعل ماض جامد �فید الذم. الحّبذا: (ال) ناف�ة غیر عاملة. .      الحّبذا الكسلُ 

الكسُل: مبتدأ مؤخر خبره الجملة ني على الس�ون في محل رفع فاعل. ذا: اسم إشارة مب  

  الفعل�ة المتقدمة.
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  حّبذا الصبُر ش�مًة ألمر�ٍء        راَم مجاراَة مولٍع �المعالي

اسم إشارة مبني على الس�ون في محل رفع :(ذا) ا: ( حّب ) فعل ماٍض جامد للمدح.حّبذ

  فاعل.

  الصبر: مبتدأ مؤخر خبره الجملة الفعل�ة المتقدمة.

الفعل ( حّبذا، الحّبذا ) ال یتصل �ه ضمیر وال عالمة تأنیث وذلك ألن فاعله  :ملحوظة

  مذ�ر دائمًا. وهو اسم اإلشارة المتصل �ه.

حّبذا الصادُق ، حّبذا الصادقان ، حّبذا الصادقون ، حّبذا حّبذا البنین ، حّبذا البنات 

  الصادقات.

  وزار�/ ف�احّبذا العرفان ما أنا سالكًا     طر�قًا سواه أو إلى الجهل أهدف

  لماذا ال یتصل بـ( حّبذا ) ضمیرًا وعالمة تأنیث؟

  ج/ ألن الفاعل اسم اإلشارة للمفرد المذ�ر.

  �ا) فهما حرفا تنب�ه. –إذا دخلت على (حبذا)،(أال حوظة:مل

  َأال حّبذا عاذر� في الهو�          وال حّبذا الجاهُل العاذل

  الر�ان من �انا �ا حّبذا جبُل الر�ان ِمْن جبٍل        وحّبذا ساكُن 

  

  :أسئلة وزار�ة عن المدح والذمّ 

  / حّبذا الورد على أفنانه         لم أكن اقطف منه ما نضر ١س

  إذا أردت المدح �فعل مغایر لما ورد، ف�یف تصوغ التعبیر جاعًال فاعله مستترًا. -١
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  للفعل(حّبذا) أح�ام خاصة اذ�ر فعًال یناظره ال یتعل� بتلك األح�ام.  -٢

  ِنْعمَ  - ٢ِنْعَم منظرًا الورُد.  -١ج/ 

  ي الفالة من �عد موتي        حّبذا ع�شي وموتي في الفالة./اقذفوني ف٢س

  ج/ ِنْعَم ع�شًا ع�شي.�معناه فاعله ضمیر مستتر وجو�ًا.استبدل �فعل المدح فعًال أخر 

  / تقول: ( اللسان ِنْعَم المبّین للح�، و�ئَس المّز�ُن لل�اطل )٣س

  عّین مخصوص فعل المدح و�ّین إعرا�ه، موضحًا السبب. -١

  ِلَم حذف مخصوص فعل الذم، وما ح�م ذلك؟  -٢

  اللسان: مخصوص �المدح، مبتدأ مرفوع ول�س له إعراب أخر لتقدمه. -١ج/ 

حذف مخصوص فعل الذم ألنه ُسب� �ما یدل عل�ه و�غني عن ذ�ره متأخرًا. حذف  - ٢    

  جوازًا.

راب / تقول لعدوك ( بئس المصیر جهنم ) فإذا علمت أن هناك وجهین في إع٤س

  المخصوص �الذم فما هما؟

  مبتدأ مؤخر وخبره الجملة الفعل�ة المتقدمة. -٢    خبر لمبتدأ محذوف وجو�ًا. -١ج/ 

  / ِنْعَم الصدی� إذا خلوت مؤانسًا        تلهو �ه في راحت�ك �تاب٥س

  أین تجد المخصوص �المدح؟ وما إعرا�ه؟ -١

  اجعل فاعل فعل المدح ضمیرًا مستترًا. -٢

  لمخصوص �المدح: �تاب.ا -١ج/ 
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مبتدأ مؤخر والثاني:خبر لمبتدأ محذوف وجو�ًا تقدیره(هو).األول:له وجهان إعراب�ان:     

  والجملة الفعل�ة (نعم صدی�) في محل رفع خبر مقدم.

  الفاعل ضمیر مستتر: ِنْعِم صد�قًا �تاٌب تلهو �ه. -٢   

َمْت َلُهْم َأنُفُسُهْم َأن  / قال تعالى: ٦س ْنُهْم َیَتَولَّْوَن الَِّذیَن َ�َفُروْا َلِبْئَس َما َقدَّ َتَر� َ�ِثیًرا ّمِ

  َسِخَ� ّ�ُ َعَلْیِهْم َوِفي اْلَعَذاِب ُهْم َخاِلُدوَن 

  دّل على فاعل (بئس) مبینًا نوعه.  -١

 أین المخصوص �الذم؟ وما محله من اإلعراب؟  -٢

  فاعل (بئس) اسم موصول (ما). -١ج/ 

  المخصوص �الذم محذوف تقدیره (تولیتهم)- ٢    

  بتدأ محذوف وجو�ًا (تقدیره هو). إعرا�ه �عد التقدیر :مبتدأ مؤخرًا أو خبر لم

  .الصدق/ أعرب ما تحته خ�: ِنْعَم الشعاُر ٧س

  .والجملة الفعل�ة قبله خبر مقدم ،مبتدأ مؤخر لصدق: ج/ ا

  الح� ِنْعَم مثبت األقدام )/ نقول: ( ٨س

  عّین المخصوص �المدح وأعر�ه ذاكرًا السبب. -١

  اجعل المخصوص �المدح �عرب أكثر من وجه. -٢

: المخصوص �المدح هو: الح -١ج/  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة.ألن المخصوص �ُّ

  تقدم على فعل المدح وفاعله.

   ٢- .   ِنْعَم مثبت االقدام الح�ُّ
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  تغرب أنت بئَس الداء       وال�سُر عسٌر وال�قاء فناء/ �الل٩س

  ج/ أنت.  دّل على المخصوص �الذم.

  / قیل في المثل: الصحة تاج على رؤوس األصحاء ال یراه إّال المرضى١٠س

أعد �تا�ة الع�ارة مرتین �حیث تكـون (الصـحة) مخصوصـًا �المـدح �اسـتعمالك إحـد� األداتـین 

المخصـــوص مبتـــدأ فـــي الحـــالتین، ومســـتخدمًا أداة المـــدح نفســـها فـــي اللتـــین درســـتهما، جـــاعًال 

  الع�ارتین.

  الصحة ِنْعَم التاج ( تاجًا ) على رؤوس األصحاء. -١ج/ 

  ِنْعَم التاج ( تاجًا ) الصحة على رؤوس األصحاء. -٢

  / نقول : ( العراقي مثاٌل لإلیثار) ١١س

مخصوصًا �المدح �استعمالك إحد� اعد �تا�ة الع�ارة مرتین �حیث ��ون ( العراقي ) 

األداتین اللتین درستها جاعًال المخصوص مبتدأ في الحالتین ومستخدما أداة المدح نفسها في 

  الع�ارتین.

  .العراقي ِنْعَم المثال لإلیثار لمثال لإلیثار العراقي.    ج/ ِنْعَم ا

  مر �اللعب/ ِنْعَم الح�اة ح�اة �النهى رغدت       أتِعس �أن ینقضي الع١٢س

  �یف تصوغ األسلوب لو انك استبدلت �فعل المدح فعًال آخر محافظًا على أر�ان األسلوب.

  ج/ حّبذا ح�اٌة.

  / بئس الح�اة ح�اة ال نع�م لها       إّال لمسترق من نومه الرغدا١٣س

 ج/ الحّبذا ح�اٌة.   آخر �معناه مراع�ًا دقة التعبیر.استبدل �الفعل ( بئس ) فعًال 
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  جملة ( حّبذ ) و(ال حّبذا ) في محل رفع خبرًا مقدمًا و�عرب المخصوص مبتدأ مؤخر. تعرب

  / نقول: ِنْعَم ما یتصف �ه المرء النزاهة . أو (حبذا النزاهة) .١٤س

  الفعل ( حّب ) في الجملة الثان�ة ال تتصل �ه تاء التأنیث الساكنة.علل ذلك.  -١

وص �المدح، قّدم ما �صح تقد�مه منهما ( النزاهة ) في الجملتین آنفتي الذ�ر مخص  -٢

  على فعل المدح.

  النزاهة ِنْعَم ما یتصف �ه المرء.-�٢ه دائمًا وهو اسم اإلشارة (ذا).ألن فاعله مقترن  -١ج/ 

  / �احّبذا أنت من خٍل ُ�َضّن �ه       ف�ك الوفاء على ال�أساء والِنعم١٥س

  ج/ ِنْعَم المرُء أنت.   وغّیر ما تراه مناس�ًا.في الح�م استبدل الفعل (حّبذا) فعًال یناظره 

  ./ نقول: بئَس عمًال ال یرضاه هللا والقانون االحتكارُ ١٦س

  .ونقول: بئَس العمل الذ� ال یرضاه هللا والقانون االحتكارُ        

  أتالح� فرقًا في الجملتین؟ -١

عّین المخصوص �الذم في في الجملة الثان�ة ضع م�ان( بئس ) فعًال آخر �معناه، ثم  -٢

  �لتا الحالتین موضحًا السبب.

  في الجملة األولى الفاعل ضمیر مستتر، أما في الجملة الثان�ة الفاعل معّرف بـ(أل). -١ج/ 

  الحّبذا عمًال ال یرضاه هللا والقانون االحتكار. -٢   

  الحّبذا الذ� ال یرضاه هللا والقانون االحتكار. 

  البنها عبد هللا (رض):/ قالت أسماء ١٧س

  ( إْن �نت تعلم انك على ح� فامضَینَّ له وان �نت إّنما أردت الدن�ا فبئس العبد أنت )
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  ج/ الحّبذا أنت.  استبدل �فعل الذم فعًال آخر �معناه، واحذف ما تراه مناس�ًا.

  / قال لصاح�ه وهو �حاوره:١٨س

وقاك  -المال الحرام فترد� ، واعلم ( عل�ك مخافة هللا فإنها من تقو� القلوب وال �غرنك 

  إنَّ المت�صر �العواقب ِنْعَم الرجل ) -هللا 

  �یف تصوغ الع�ارة لو استبدلت فعل المدح �فعل �ماثله في المعنى.

  ج/ حّبذا المت�صُر . أو : حّبذا رجًال المت�صُر.

  / قال ح��م ینصح أمیره:١٩س

مر�ة من أمرك وحذار من السوء وأصحا�ه ( ول��ن الصدق همَّك أیها األمیر، فال تُك في 

  فبئس األصحاب هم فال نامت لهم عین )

  ما مخصوص فعل الذم؟ وماذا تقول لو استبدلت �فعل الذم فعًال آخر �ماثله.

  ج/ المخصوص: هم.   الحّبذا هم.

وقب�ح بنا وان قدم العهد  / تعب �لها الح�اة فما أعجب إّال من راغب في ازد�اد٢٠س

   .اء واألجدادهوان اآل�

  إذا أردت أن تصوغ أسلوب ذم وف� قاعدة مطردة من مضمون البیت الثاني فماذا تقول؟

  ج/ الحّبذا هوان اآل�اء واألجداد.

  سل�م فأنهم       وفوا وتواصوا �اإلعانة والصبر  قوماً / ال حّبذا ٢١س

وأعد صوغ  عّبر عن ذات المعنى الوارد في صدر البیت �فعل آخر یناظره في معناه -١

  أعرب ما تحته خ�. -٢الجملة على أن ��ون فاعله مذ�ورًا. 
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  قومًا: تمییز منصوب وعالمة نص�ه الفتحة الظاهرة. -٢بئَس القوُم سل�م.      -١ج/ 

  / نقول: ( بئس ما یتصف �ه المرء النم�مة ) و( الحّبذا النم�مة )٢٢س

  التأنیث الساكنة علل ذلك. الفعل ( حّب ) في الجملة الثان�ة ال تتصل �ه تاء -١

  ( النم�مة ) في الجملتین انفي الذ�ر مخصوص الذم. َقِدم ما �صح تقد�مه منهما على فعل الذم. -٢

  ألن فاعله مذ�ر دائمًا وهو اسم اإلشارة ( ذا ) المتصل �ه. -١ج/ 

  النم�مة بئَس ما یتصف �ه المرء. - ٢    

                        .ِنْعَم ما نتحلى �ه الوقار / حّبذا الوقاُر تاجًا نتحلى �ه .    ٢٣س

  دّل على فاعلي المدح موضحًا نوعیهما. -١

  ج/ ذا: اسم اإلشارة.  ما: اسم الموصول.

  �یف تعرب المخصوص �المدح في الحالتین؟ -٢

  الوقاُر: مبتدأ مؤخر وخبره الجملة المتقدمة. -١

  الوقاُر: خبر لمبتدأ محذوف وجو�ًا. -٢

  �احّبذا النیل على ضوء القمر      وحّبذا المساء ف�ه والسحر/ ٢٤س

استبدل �فعل المدح (حّب) ِنْعَم على أن ��ون الفاعل في الشطر األول أسمًا ظاهرًا معرف 

  بـ(أل) وفي الشطر الثاني ضمیرًا مستترًا.

  ِنْعَم وقتًا المساء ف�ه والسحر.    ج/ ِنْعَم النهر النیل على ضوء القمر.
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/ قال ح��م لرجل فقیر جاهل:( بئسما اجتمع على هذا ال�ائس فقرًا ینقص دن�اه ٢٥س

  وجهٌل �فسُد آخرته ).

  ماذا تقول لو استبدلت �فعل الذم فعًال آخر یناظره؟ -٢ما نوع فاعل فعل الذم؟      -١

  الحّبذا فقٌر. - ٢(ما) اسم موصول.     -١ج/ 

  سلیل األكرمین ��ّلِ ساح  / خبرتك في الح�اة فكنت دومًا         ٢٦س

  في البیت ورد مدح ال یخضع لقاعدة استخرجه ثم حوله إلى ص�غة تخضع لقاعدة مطردة.

  ج/ ِنْعَم سلیُل األكرمین أنت      أو     حّبذا أنت.

  / ِنْعَم الفتاُة فتاًة هند لو بذلت           رد التح�ة نطقًا أو بإ�ماء٢٧س

  أعر�ه. استبدل حّبذا بِنْعَم.دّل على المخصوص �المدح ثم 

وخبره الجملة  مبتدأ مؤخر أو را�ه: خبر لمبتدأ محذوف وجو�ًا،إع ج/ المخصوص: هند

  حّبذا فتاٌة هند..  وتص�ح �عد االستبدال           الفعل�ة المتقدمة

  / في قولنا: اعلم إنَّ اإلخالص في أداء الواجب ِنْعَم الصفة.٢٨س

  �المدح، وما أعرا�ه في هذه الحالة.لماذا حذف المخصوص 

  ج/ س�قه �ما یدل عل�ه  و�غني عن ذ�ره.

  اإلخالص: اسم أن منصوب وعالمة نص�ه ألفتحة الظاهرة.

  ج/ حّبذا اإلخالص.  له في المعنى، �یف تصوغ الع�ارة؟لو استبدلت فعل المدح �فعل �ماث

  ولم یتفلل/ مهًال سلیل المجد أّ� مهنٍد         طال القراع �ه ٢٩س

  لو قال (حّبذا أو ِنْعَم سلیل المجد) ف�یف تتلمس الفرق بین(ِنْعَم وحّبذا)؟
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  ج/ فاعل حّبذا اسم اإلشارة (ذا)، وفاعل ِنْعَم (سلیل المجد) مضاف إلى معّرف بـ(ال).

  وزار�/ قال الشاعر : أحب عراقنا شع�ًا وأرضًا       وأ�غض من یر�د الشّر ف�ه

 صغ اسلوب مدح من الشطر األول.  -١

 اجعل (الشر) مخصوصًا �الذم مستعینًا �الشطر الثاني.  -٢

 �یف توجه اعراب (شع�ًا) في جملة اسلوب المدح.  -٣

  ِنْعَم شع�ًا عراقنا . أو: حّبذا شع�ًا عراقنا  -١ج/ 

 الحّبذا الشرُّ . أو: بئس صفًة الشرُّ  -٢

  الفتحة.شع�ًا : تمییز منصوب وعالمة نص�ه  -٣

  .ِنْعَم السالح الح� .   / حّبذا رجٌل یجاهد في سبیل هللا ٣٠س

  عّین فاعل فعل المدح في �ّل مثال واذ�ر نوعه وفي أّیهما �صح تقد�م المخصوص على فعله.

  قد�م المخصوص في الجملة الثان�ة.�صح تالسالح: معّرف بـ(أل).     ج/ ذا: اسم إشارة. 
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  أسلوب التعجب                             

وله من أمر تنفعل له النفس ،هو أسلوب �عّبر ف�ه عن االنبهار أو االندهاش التعجب:

  التعجب الق�اسي. -٢التعجب السماعي .    -١ اسالیب �ثیرة تنحصر في نوعین:

أن یخضع لقاعدة نحو�ة ،�فهم من دون  وهو ماُسِمَع عن العرب: التعجب السماعي-١

  س�اق النص والقر�نة، واشهر طرقه هي:

 :نحواالستفهام المجاز� المقصود منه التعجب ،  - أ

ٌء َعِجیبٌ  : قال تعالى
ْ
   َأَأِلُد َوَأَنْا َعُجوٌز َوَهَذا َ�ْعِلي َشْیًخا ِإنَّ َهَذا َلَشي

 أألد: استفهام خرج إلى التعجب ( تعجب سماعي ).

ِ َوُ�نُتْم َأْمَواتًا َفَأْحَ�اُكْم   :قال تعالى       َ�ْیَف َتْكُفُروَن ِ�ا�َّ

  �یف: استفهام خرج إلى التعجب ( تعجب سماعي ).                 

ُسوِل َ�ْأُكُل الطََّعاَم َوَ�ْمِشي ِفي اْألَْسَواقِ  قال تعالى:     َوَقاُلوا َماِل َهَذا الرَّ

  استفهام خرج إلى معنى التعجب ( تعجب سماعي ).ما لهذا الرسول: 

  َأَتْأُمُروَن النَّاَس ِ�اْلِبرِّ َوَتنَسْوَن َأنُفَسُ�ْم َوَأنُتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفَال َتْعِقُلوَن   قال تعالى:

  أتأمرون: استفهام خرج إلى معنى التعجب ( تعجب سماعي ).

ِبیًنا انُظْر َ�یَف َ�ْفَتُرو  قال تعالى:   َن َعَلى ّ�ِ الَكِذَب َوَ�َفى ِ�ِه ِإْثًما مُّ

  �یف: استفهام خرج إلى معنى التعجب ( تعجب سماعي ).

  َقاَل َربِّ َأنَّى َ�ُ�وُن ِلي ُغَالٌم َوَ�اَنِت اْمَرَأِتي َعاِقًرا َوَقْد َبَلْغُت ِمَن اْلِكَبِر ِعِت��ا   قال تعالى:
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  معنى التعجب ( تعجب سماعي ).أّنى: استفهام خرج إلى 

  َقاَلْت َأنَّى َ�ُ�وُن ِلي ُغَالٌم َوَلْم َ�ْمَسْسِني َ�َشٌر َوَلْم َأُك َ�ِغ��ا  قال تعالى: 

  أّنى: استفهام خرج إلى معنى التعجب ( تعجب سماعي ).

  أبنت الدهر عند� �لُّ بنِت                 فكیف وصلت أنت من الزحام

  خرج إلى معنى التعجب ( تعجب سماعي ).ف�یف: استفهام 

  أح�ا وأ�سر ما قاسیت ماقتال              والبیُن جار على ضعفي وما عدال

  ( أأح�ا ).لمجاز� �الهمزة المحذوفة للتخفیف والتقدیرالتعجب السماعي بواسطة االستفهام ا

  وزار�/ أمعّفر اللیث الهز�ر �سوطه        لمن ادخرت الصارم المصقوال

  في البیت الشعر� تعجب سماعي دّل عل�ه و�ّین وسیلته.

  ج/ لمن أدخرت الصارم المصقوال: استفهام خرج إلى معنى التعجب. 

  وزار�/ رأ� ابن عبد هللا سائًال یوم عرفه فقال له:

  .( �ا عاجز أفي مثل هذا الیوم غیَر ِهللا تسأل؟ )

  ج/ إلى معنى التعجب.  إلى أّ� معنى خرج االستفهام؟

  وزار�/ �ا قلب ما لي أراك ال تقُر      إ�اك أعني وعندك الخبر

  ج/ ما لي أراك: تعجب سماعي.دّل على التعجب و�ّین نوعه.

� ِرْزِقِهْم َعَلى َما َمَلَكْت َأْ�َماُنُهْم َفُهْم ِف�ِه َسَواء  وزار�/ قال تعالى:  ُلوْا ِبَرآدِّ َفَما الَِّذیَن ُفضِّ

  إلى أّ� معنى خرج االستفهام في النص الكر�م؟   َأَفِبِنْعَمِة ّ�ِ َیْجَحُدونَ 
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  ج/ خرج االستفهام إلى معنى التعجب.

  ذ� المدام وال تلك األغار�دوزار�/ أصخرة أنا ما لي ال تحر�ني       ه

  ما األسلوب الذ� خرجت إل�ه ( ما ) االستفهام�ة؟

  ج/ استفهام مجاز� خرج إلى معنى التعجب.

اِجِدینَ  وزار�/ قال تعالى:      َقاَل َ�ا ِإْبِل�ُس َما َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع السَّ

  االستفهام المجاز�.ج/ ما لك: تعجب سماعي عن طر��    ونوعه؟ما ص�غة التعجب 

ْثَلْیَها ُقْلُتْم َأنَّى َهَذا وزار�/ قال تعالى:     َأَوَلمَّا َأَصاَبْتُكم مُِّصیَ�ٌة َقْد َأَصْبُتم ّمِ

  ج/ معنى (أنى) استفهام مجاز� خرج للتعجب.عنى خرجت (أنى) في النص الكر�م؟ إلى أ� م

�ستعمل  لذلك حرف النداء والتعجب(�ا) ثم یؤتى �االسم  التعجب �طر�قة االستغاثة:- ب

المتعجب منه مقترنًا �الم مفتوحة تسمى (الم التعجب) تجر ما�عدها وهو المتعجب منه  

  (�الك، �اله،�الي...).  نحو: میراً سواء أكان اسمًا ظاهرًا أم ض

  �ا + الم التعجب + المتعجب منه.

  طواهما     جدید الرد� بین الصفا والصفائحف�الَك من حزٍم وعزٍم قال الشاعر:

  �ا لجمال الطب�عة ، �ا للروعة ، �ا للهول          

  ف�الك من لیل �أّن نجومه          ��ل مغار الفتل ُشّدت بیذبلقال الشاعر:

  �ا: حرف نداء وتعجب. لك: الالم حرف جر. الكاف: ضمیر مبني في محل جر.

  یل: تمییز مجرور لفظًا منصوب محًال.ِمْن: حرف جر زائد للتو�ید. ل
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  ف�الك �حرًا لم أجد ف�ه مشر�ًا     وان �ان غیر� واجدًا منه مس�حا   قال الشاعر:  

  �ا: حرف نداء وتعجب. لك: الالم حرف جر. الكاف: ضمیر مبني في محل جر.

  �حرًا: تمییز منصوب.

  الرد� بین الصفا والصفائحف�الك من حزٍم وعزم طواهما           جدیُد قال الشاعر: 

  �ا: حرف نداء وتعجب. لك: الالم حرف جر. الكاف: ضمیر مبني في محل جر.

  ِمْن: حرف جر زائد للتو�ید. لیل: تمییز مجرور لفظًا منصوب محًال.

  أنت بئس الداء          والُ�سر عسُر وال�قاء فناء لتغرِب وزار�/ �ا لَ 

  �اللتغرب: تعجب سماعي، �طر�قة االستغاثة.ج/   ما ص�غة التعجب ونوعه؟

  وزار�/ تنسم من شم�م عرار َنجد      فما �عد العش�ة من َعرار

  ج/ �اَلعراِر نجٍد !  أنشىء من ( عرار نجد ) تعج�ًا على طر�قة االستغاثة.

  التعجب �ص�غة ( � َدرُّ ):  -ج

  للحدثان� دّرك أ�ُّ ُجّنِة خائف          ومتاع دن�ا أنت 

  � دّرك: تعجب سماعي �ص�غة ( � دّرك ). 

  �: جار ومجرور ش�ه الجملة خبر مقدم وجو�ًا. دّرك: مبتدأ مرفوع.

 �أعلى الرقمتین ومال�ا
ّ
  فلّله دّر� یوَم اترك طائعًا       بني

  � دّر�: تعجب سماعي �ص�غة ( � دّر� ). 

  ذراع �أمر الحرِب ُمضطلعافقلدوا أمر�م � دّر�م           رحَب ال
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  � دّر�م: تعجب سماعي �ص�غة ( � دّر�م ). 

  فلّله وقٌت ذوبَّ الغَش ناُره      فلم یبَ� إّال صارم أو ض�ارم

  فلّله: تعجب سماعي �ص�غة ( فلّله ). 

  ش�اٌب وشیٌب وافتقاٌر وذلٌة      فلّله هذا األمُر �یف ترددا

  فلّله هذا ). فلّله هذا: تعجب سماعي �ص�غة ( 

  � أنت ِمْن طالٍب مجدٍ 

  �: تعجب سماعي �ص�غة ( � أنت ).

  وزار�/ � دّرك �یف تأمن محنقًا       تغلي عداوة صدره في مرجل

  ج/ تعجب سماعي، �ص�غة � دّرك.   لوارد في قول الشاعر؟ وما ص�غته؟ما نوع التعجب ا

  وزار�/ فلله دّر� حین توق� همتي         مساورة األشجان والنجُم ناُس 

  (� دّر�) ماذا �سمى هذا األسلوب ؟ وما نوعه ؟ وما ص�غته ؟

  ج/ � دّر�: أسلوب التعجب، نوعه: سماعي، ص�غته: الجملة االسم�ة.

  ثاال  وزار�/ � دّرهم من فت�ٍة صبروا         ما إْن رأیت لهم في الناس أم

ج/ تعجب سماعي �ص�غة (  ؟ وما ص�غته؟( � دّرهم ) ماذا �سمى هذا األسلوب؟ وما نوعه

  � دّرهم ).

  التعجب �ص�غة بـ ( س�حان هللا ):-د

  س�حان هللا!�قول:  حین �قلُب االنسان �صره في السماء
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  ( س�حان ). س�حان: تعجب سماعي �ص�غة

  س�حان: مفعول مطل� لفعل محذوف وجو�ًا منصوب.               

ِ َعمَّا ُ�ْشِرُ�وَن   قال تعالى:   ( س�حان هللا ).س�حان هللا: تعجب سماعي �ص�غةُسْ�َحاَن �َّ

  وزار�/ فس�حان ر�ي ما لقوم أر� لهم     �وامن أضغان عقار�ها تسر� 

  و�ّین وسیلته . في البیت تعجب سماعي دل عل�ه

  ج/ فس�حان ر�ي: تعجب سماعي بلفظة (س�حان) �المصدر مفعول مطل�.

  التعجب بلفظة ( َعِجَب ) ومشتقاته:  -هـ 

  (عجٌب ـ عجیب ـ عج�ًا ـ أعجبني ـ عجبُت..)

  تعجبون: تعجب سماعي بلفظة ( تعجبون ).. َأَفِمْن َهَذا اْلَحِدیِث َتْعَجُبوَن  قال تعالى: 

  لسعي الدهر بیني و�ینها       فلّما انقضى ما بیننا س�ن الدهرعجبُت 

  عجبت: تعجب سماعي بلفظة ( عجب ). المتعجب منه: سعي الدهر.

  ماذا لقیُت من الدن�ا وأعج�ه        إّني �ما أنا شاٍك منه محسود 

  وأعج�ه: تعجب سماعي بلفظة (عجب). 

  ًا �م �ظهر النقَص فاضلُ فوا عج�ًا �م یدعي الفضَل ناقٌص      ووا أسف

  عج�ًا: تعجب سماعي بلفظة ( عج�ًا ). 

  وزار�/ عند� اصط�ار وش�و� عند فاتنتي       فهل �أعجب من هذا امرؤ سمعا
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  ورد تعجب سماعي دّل عل�ه.

  ج/ التعجب: فهل �أعجب من هذا، أسلوب االستفهام المجاز� أو بلفظة (عجب).

  ص�غتان هما:للتعجب الق�اسي :التعجب الق�اسي-٢

 ماأجمَل الطب�عَة!← ص�غة (ماأفعله!)     جملة اسم�ة.  - أ

 جمْل �الطب�عِة !أ ← فعل �ه!)     جملة فعل�ة.أص�غة (  -  ب

 تتألف هذه الص�غة من:ص�غة (ماأفعَلُه):   - أ

  : وتعرب ن�رة تاّمة �معنى شيء مبن�ة على الس�ون في محل رفع مبتدأ.أداة التعجب(ما)-١

  جامد النشاء التعجب وفاعله ضمیر مستتر وجو�ًا تقدیره هو. أجمَل: وهو فعل ماضٍ -٢

ب منه) والجمل الطب�عَة: مفعول �ه منصوب وعالمة نص�ه الفتحة الظاهرة وهو (المتعج-٣

  الفعل�ة في محل رفع خبر للمبتدأ.

  :و��ون المتعجب منه

 !الر��عَ ماأروَع   اسمًا ظاهرًا:  -١

 ! هأوضمیرًا متصًال:  ما أجملـــ -٢

! .  ما أشدَّ  أن ینتصرأو مصدرًا مؤوًال: ماأروَع  -٣  ال�حَر! مااضطربَ الح�َّ

!  .   ماأشّد  -٤  ال�حَر! اضطرابأومصدرًا صر�حًا: ماأروع انتصار الح�ِّ

    ما َأْصَبَرُهْم َعَلى النَّارِ  قال تعالى: 

  ما: تعجب�ة ن�رة تامة �معنى شي مبن�ة على الس�ون في محل رفع مبتدأ.

فعل ماٍض جامد إلنشاء التعجب مبني على الفتح وفاعله ضمیر مستتر وجو�ًا تقدیره  أصبَر:

  (هو). والجملة الفعل�ة في محل رفع خبر للمبتدأ (ما).

  هم: ضمیر متصل في محل نصب مفعول �ه.
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  أعلُل النفَس �اآلمال أرقبها           ما أضیَ� الع�َش لوال فسحُة األملِ 

  معنى شي مبن�ة على الس�ون في محل رفع مبتدأ.ما: تعجب�ة ن�رة تامة �

أضیَ�: فعل ماٍض جامد إلنشاء التعجب مبني على الفتح وفاعله ضمیر مستتر وجو�ًا تقدیره 

  (هو). والجملة الفعل�ة في محل رفع خبر للمبتدأ (ما).

  الع�َش: مفعول �ه منصوب.

  ي وأحالكِ أنِت النع�ُم لقلبي والعذاُب له         فما أمّرِك في قلب

  ما: تعجب�ة ن�رة تامة �معنى شي مبن�ة على الس�ون في محل رفع مبتدأ.

أمّر: فعل ماٍض جامد إلنشاء التعجب مبني على الفتح وفاعله ضمیر مستتر وجو�ًا تقدیره 

  (هو). والجملة الفعل�ة في محل رفع خبر للمبتدأ (ما).

  الكاف: ضمیر متصل في محل نصب مفعول �ه. 

  (تقدیره ما أجمَل التقاءنا في العراق) في العراق أن نلتقيما أجمل   

  مصدر مؤول          

  ما: تعجب�ة ن�رة تامة �معنى شي مبن�ة على الس�ون في محل رفع مبتدأ.

أجمل: فعل ماٍض جامد إلنشاء التعجب مبني على الفتح وفاعله ضمیر مستتر وجو�ًا تقدیره 

  محل رفع خبر للمبتدأ (ما).(هو). والجملة الفعل�ة في 

  أن نلتقي في العراق: المصدر المؤول في محل نصب مفعول �ه.

  وتتألف هذه الص�غة من:!أجمْل �الطب�عةِ ←وهي جملة فعل�ة  ص�غة (أفعل �ه):  -  ب

فعل التعجب: أجمل: وهو فعل ماض جامد جاء على ص�غة فعل األمر إلنشاء   -١

 التعجب مبني على الس�ون.

 وز�ادته الزمة. زائد الزم �فید التو�یدال�اء حرف جر  -٢

 المتعجب منه: الطب�عة:فاعل مجرور لفظًا مرفوع محًال. -٣
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  :و��ون المتعجب منه

 اسمًا ظاهرًا: أعذْب �ماء الفراِت!  -١

 أو ضمیرًا متصًال: أسمْع بهم وأ�صْر! -٢

 : أق�ْح �أن تظلَم الناَس!أو مصدرًا مؤوالً  -٣

 الناِس!أومصدرًا صر�حًا: أق�ْح �ظلم  -٤

  أكِرْم �قوٍم یز�ُن القول فعُلهم     ما أق�َح الُخلَف بین القوِل والفعِل 

  أكرم: فعل ماض جامد على ص�غة األمر إلنشاء التعجب مبني على الس�ون.

  ال�اء: ال�اء حرف جر زائد الزم.

  قوم: فاعل مجرور لفظًا مرفوع محًال.

  أحبِب أال حّبذا صح�ة الم�تِب       وأحبْب �أ�امه 

  فعل ماض جامد على ص�غة األمر إلنشاء التعجب مبني على الس�ون.أحبب: 

  ال�اء :حرف جر زائد الزم.

  أ�امه:فاعل مجرور لفظًا مرفوع محًال.

�شتر� في الفعل الذ� یتعجب منه م�اشرة على هاتین :شرو� التعجب على هاتین الص�غتین

  الص�غتین أن ��ون:

 ثالث�ًا. -١

 األفعال الناقصة(�ان وأخواتها).تامًا، أ� ل�س من  -٢

 عیب.فعل یدل على لون أو حل�ة أو فعالء)،�ل  -ل�س الوصف منه على وزن (أفعل -٣

 مثبتًا. أ� غیر منفي. -٤

 مبن�ًا للمعلوم. أ� ل�س مبن�ًا للمجهول. -٥
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 قا�ًال للتفاوت، هناك أفعال غیر قابلة للتفاوت ،مثل:(مات، غرق،فني،هلك). -٦

  الیتعجب منه أبدًا مثل:(ل�س، عسى،ِنعَم، حّبذا).متصرفًا، الفعل الجامد  -٧

  :طرائ� التعجب �الص�غتین الق�اسیتین

الس�عة نتعجب منه  إذا �ان الفعل مستوف�ًا لشرو� التعجبالطر�قة الق�اس�ة الم�اشرة: -١

 م�اشرة على ص�غة (ماأفعله)و(أفعْل �ه).

  اجِمْل �العراِق!   ←ماأجمَل العراَق!    ←َجُمَل العراُق 

  أعدْل �الحاكِم!   ←ماأعدَل الحاكَم!      ← عَدَل الحاكم

 الطر�قة الق�اس�ة غیر الم�اشرة: -٢

منه عجب نت،فعالء) –غیر ثالثي ،أو ناقصًا، أو الوصف منه على (أفعل  إذا �ان الفعل  - أ

(فعل  وهي أن نأتي �ص�غة التعجب �املة ومناس�ة من عندنا�طر�قة غیر م�اشرة،

(بإضافة "ما" والفعل الماضي أو الصر�ح أو المؤول إلى المصدر ونحول الفعلمساعد)

 ، نحو:"أْن" والفعل المضارع)

  غیر ثالثي. ماض الفعل ←على ال�اطل انتصر الح�ُّ 

  فعل مساعد+ مصدر صر�ح                       !على ال�اطلِ  الح�ِّ  انتصار اروعَ  ما 

  مصدر صر�ح  +فعل مساعد   

  !الح�ِّ على ال�اطلِ  �انتصارِ  وعْ رأ 

            مصدر صر�ح +فعل مساعد  

  فعل مساعد+ مصدر مؤول                    الح�ُّ على ال�اطِل! ما انتصرَ  أروعَ ما  

  فعل مساعد   مصدر مؤول   
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  الح�ُّ على ال�اطِل! انتصرَ �ما  أروعْ    

  فعل مساعد      مصدر مؤول 

  الفعل مضارع غیر ثالثي.  ←ینطل� الالعب  

  

  !      الالعبِ  انطالق  أسرعَ ما 

  فعل مساعد + مصدر صر�ح                       فعل مساعد   مصدر صر�ح 

  ! الالعبِ  �انطالق أسِرعْ 

                                 فعل مساعد   مصدر صر�ح

  !      الالعبُ  أن ینطل�ُ  أسرعَ ما 

  فعل مساعد + مصدرمؤول                       مصدر مؤول  فعل مساعد   

  ! الالعبُ  �ُ أن ینطل� أسِرعْ 

              فعل مساعد   مصدر مؤول

  الفعل ماض ناقص. ← �ان الدواُء مراً 

  فعل مساعد+مصدر صر�ح                            ما أصعَب �ون الدواء مرًا!       

  مرًا!أصِعْب  ��ون الدواء 

  فعل مساعد+ مصدر مؤول                              ما أصعَب ما �ان الدواء مرًا!    

  أصِعْب �ما �ان الدواء مرًا!  

  الفعل مضارع ناقص. ←ُ�ص�ح الخیر عم�مًا  

  فعل مساعد + مصدر صر�ح                                !ما أحسَن إص�اح الخیر عم�مًا 

  !أحِسْن بإص�اح الخیر عم�مًا  

  فعل مساعد + مصدر مؤول                            !ما أحسَن أْن �ص�ح الخیر عم�مًا 

  !أحِسْن �أْن �ص�ح الخیر عم�مًا  
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  فعالء. –الفعل الوصف منه على وزن أفعل  ←َخُضَر الزرع 

  فعل مساعد+مصدر صر�ح                              ما أشّد خضرة الزرع !       

  أشِدْد بخضرة الزرع!  

  فعل مساعد + مصدر مؤول                                      ما أشّد ما خضر الزرع!  

  أشِدْد �ما خضر الزرع! 

 �ًا للمجهول فنتعجب منه �الطر�قةإذا �ان الفعل مبن:مبن�ًا للمجهول أو منف�اً  إذا �ان الفعل  -  ب

�ص�غة التعجب (فعل المساعد)ونحول الفعل إلى المصدر المؤول  غیر الم�اشرة ،فنأتي

 فق� .

 للمجهول. ماض الفعل ←ُعِرَف الح�ُّ 
ّ
  مبني

  فعل مساعد+ مصدر مؤول                                       !  مااحسَن ماُعِرَف الح�ُّ 

!   أحسْن �ما ُعِرَف الح�ُّ

  ←ُ��َرم المبدُع 
ّ
                                                          للمجهول.الفعل مضارع مبني

  فعل مساعد+ مصدر مؤول                              المبدُع!        ما أروَع أن ��رمَ 

  !أرِوْع �أن ��رَم المبدعُ  

السالفة، ووضعنا منف�ًا أخذنا الص�غة من الفعل المناسب الذ� نختاره �الطر�قة  إْن �ان الفعل

  �عدها مضارع الفعل المنفي مسبوقًا بـ( أْن المصدر�ة وال الناف�ة ). نحو:

  .الحفلِ  ما حضَر خطیبُ 

   .ما أق�َح أّال �حضَر خطیُب الحفلِ 

  فعل مساعد+ مصدر مؤول        أق�ح �أّال �حضَر خطیُب الحفِل.                     

 
ْ
  مبن�ة على الس�ون في محل رفع مبتدأ. ما: تعجب�ة ن�رة تامة �معنى شي
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  أق�َح: فعل ماٍض جامد إلنشاء التعجب مبني على الفتح وفاعله ضمیر مستتر

  صدر المؤول في محل نصب مفعول �ه.أّال �حضر: الم

  أق�ح: فعل ماض جامد على ص�غة األمر إلنشاء التعجب مبني على الس�ون.

  ال�اء: ال�اء حرف جر زائد الزم.

  ور لفظًا. المصدر المؤول فاعل مرفوع محًال مجر  أّال �حضر:

  .الفعل منفي  ←ال�سمُع الجاهُل النصحَ 

                              ماأكثَر أّال �سمُع الجاهُل النصَح!

            فعل مساعد+مصدر مؤول                    أكثْر �أّال �سمُع الجاهُل النصَح!

  :ملحوظات

 الجامد أبدًا(ل�س، ِنعَم، بئس، حبذا، عسى...). تعجب من الفعلالی -١

 تعجب من الفعل غیر القابل للتفاوت(مات، هلك، غرق،فني...).الی-٢

 تحذف تاء التأنیث إذا أر�د التعجب من الفعل المتصل بها،نحو:  -٣

  ماأصعَب المعر�ة! ←صعبْت المعر�ُة 

 عله على نظیر له،نحو:یجوز أن نحذف الفاعل المجرور �ال�اء الزائدة إذا عطف على ف -٤

ْع ِ�ِْم َوَأْبِصرْ قال تعاىل: "  وأ�صْر بهم.والتقدیر: : "َأمسِْ

  �ما یجوز حذف المتعجب منه(المفعول �ه)،نحو:

 �فضلِه     ر��عًة خیرًا ماأعّف وأكرماجز� هللا عّني والجزاء قال الشاعر: 

 والتقدیر: ماأعّفها واكرمها.

ال�فصل بین فعلي التعجب ومعمولیهما إّال �ش�ه جملة أو مناد�، نحو:قال اإلمام علي  -٥

 ا�ا ال�قضان �أن أراك صر�عًا مجدًال.عل�ه السالم: 
ّ
 اعزْز علي
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زائدة وهو فاعل (اعزز) وقد فصل بینهما ) المصدر المؤول(أن أراك) مجرور بـ(�اء 

 �الجار والمجرور و�النداء.

  ما أحر� بذ� اللب أن ُیر�    صبورًا ولكن السبیَل إلى الصبرِ قال الشاعر:خلیلي 

  المصدر المؤول(أن ُیر� صبورًا) في محل نصب مفعول �ه لفعل التعجب (أحر�).

قد �فصل بین (ما) التعجب�ة وفعل التعجب بـ(�ان) الزائدة إلعطاء التعجب داللة الزمن -٦

 نحو: الماضي،ألّن فعل التعجب خال من الداللة الزمن�ة ،

  ماكاَن أحوَج ذا الجماِل إلى عیٍب یوق�ه من العیِن.       

 ماأحوجني إلى رحمِة رّ�ي! قد تقع نون الوقا�ة �عد(ماأفعَل) �ما في قولنا:-٧

  :أسئلة وزار�ة عن التعجب

  / �ا قلب ما لي أراك ال تقُر      إ�اك أعني وعندك الخبر١س

  دّل على التعجب و�ّین نوعه.

  تعجب سماعي. ج/ ما لي أراك:

� ِرْزِقِهْم َعَلى َما َمَلَكْت َأْ�َماُنُهْم َفُهْم ِف�ِه َسَواء  / قال تعالى: ٢س ُلوْا ِبَرآدِّ َفَما الَِّذیَن ُفضِّ

   َأَفِبِنْعَمِة ّ�ِ َیْجَحُدونَ 

  إلى أّ� معنى خرج االستفهام في النص الكر�م؟

  ج/ خرج االستفهام إلى معنى التعجب.

  أنا ما لي ال تحر�ني       هذ� المدام وال تلك األغار�د/ أصخرة ٣س

  ما األسلوب الذ� خرجت إل�ه ( ما ) االستفهام�ة؟

  ج/ استفهام مجاز� خرج إلى معنى التعجب.

اِجِدینَ  / قال تعالى: ٤س     َقاَل َ�ا ِإْبِل�ُس َما َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع السَّ

  ما ص�غة التعجب ونوعه؟

  تعجب سماعي عن طر�� االستفهام المجاز�.ج/ ما لك: 
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١٩٠ 

ْثَلْیَها ُقْلُتْم َأنَّى َهَذا / قال تعالى: ٥س    َأَوَلمَّا َأَصاَبْتُكم مُِّصیَ�ٌة َقْد َأَصْبُتم ّمِ

  إلى أ� معنى خرجت (أنى) في النص الكر�م؟ 

  ج/ معنى (أنى) استفهام مجاز� خرج للتعجب.

  والُ�سر عسُر وال�قاء فناء   / �ا للتغرب أنت بئس الداء       ٦س

  ج/ �اللتغرب: تعجب سماعي، �طر�قة االستغاثة.   ما ص�غة التعجب ونوعه؟

  / تنسم من شم�م عرار َنجد      فما �عد العش�ة من َعرار٧س

  ج/ �اَلعراِر نجٍد !   أنشىء من ( عرار نجد ) تعج�ًا على طر�قة االستغاثة.

  تغلي عداوة صدره في مرجل   / � دّرك �یف تأمن محنقًا    ٨س

  ما نوع التعجب الوارد في قول الشاعر؟ وما ص�غته؟

  ج/ تعجب سماعي، �ص�غة � دّرك.

  / فلله دّر� حین توق� همتي         مساورة األشجان والنجُم ناُس ٩س

  (� دّر�) ماذا �سمى هذا األسلوب ؟ وما نوعه ؟ وما ص�غته ؟

  وعه: سماعي، ص�غته: الجملة االسم�ة.ج/ � دّر�: أسلوب التعجب، ن

  / � دّرهم من فت�ٍة صبروا         ما إْن رأیت لهم في الناس أمثاال  ١٠س

  ( � دّرهم ) ماذا �سمى هذا األسلوب؟ وما نوعه؟ وما ص�غته؟

  ج/ تعجب سماعي �ص�غة ( � دّرهم ).

  / فس�حان ر�ي ما لقوم أر� لهم     �وامن أضغان عقار�ها تسر� ١١س

  في البیت تعجب سماعي دل عل�ه و�ّین وسیلته .

  فظة (س�حان) �المصدر مفعول مطل�.ج/ فس�حان ر�ي: تعجب سماعي بل

  / عند� اصط�ار وش�و� عند فاتنتي       فهل �أعجب من هذا امرؤ سمعا١٢س

  ورد تعجب سماعي دّل عل�ه.

  ج/ التعجب: فهل �أعجب من هذا، أسلوب االستفهام المجاز� أو بلفظة (عجب).
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  / ما نوع ( ما ) على وف� هذا الض�� في قولنا: ( ما أجمُل السماء )؟١٣س

  ثم اض�� الجملة جاعًال ( ما ) تعجب�ة.

  ج/ ما: اسم استفهام مبني على الس�ون في محل رفع مبتدأ أو خبر تالها معرفة.

  ( ما أجمَل السماَء ) ض�طت الجملة على ص�غة (ما أفعله) الق�اس�ة في التعجب.    

  / عّین نوع األسلوب ف�ما �أتي ثم أعرب ( ما ) التي تكررت مرتین.١٤س

  ما أمضى السیوفَ     -ما أمضى السیوِف    

  ج/ ما أمضى السیوِف: استفهام.  ما أمضى السیوَف: تعجب.

  لَذ حدیثها       واجل مجلسها وأنعَم �الها / سق�ًا لسعد� ما أ١٥س

  أ� أسلوب أفادت ( ما ) في قوله ( ما ألذ حدیثها ) و�یف تعر�ها؟

  ج/ أفادت التعجب. ما: في محل رفع مبتدأ.

  / ال ت�عثوا غیر الص�ا بتح�ٍة        ما طاب في سمعي حدیث سواها١٦س

   ما أذ�اهاحفظت أحادیث الهو� وتضوعت     نشرًا ف�ا�        

  دّل على التعجب السماعي و�ّین ص�غته. -١

  أّ� أسلوب أفادت ( ما ) في قوله (ما أذ�اها) و�یف تعر�ها؟ -٢

  ف�ا�: �طر�قة االستغاثة. -١ج/ 

تعجب�ة ن�رة تامة �معنى شي مبن�ة على الس�ون في محل رفع  أفادت التعجب. ما: - ٢    

  مبتدأ.

  ء لها      ما أفقَر الناس في الدن�ا وأغناك/ قالوا فراشة حقٍل ال غنا١٧س

  أل�س ف�ك من العشاق حیرتهم      فكیف ال �فهم العشاق نجواك       

     كثر من مرة دّل عل�ه و�ّین نوعه.ورد التعجب أ

  �یف ال �فهم العشاق نجواك: تعجب سماعي.   ج/ ما أفقر الناس: تعجب ق�اسي.
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  وأحبْب �أ�امه أحبِب   / أال حّبذا صح�ة الم�تِب     ١٨س

  ما هو إعراب ( أحبْب ) في الحالتین؟

  فعل ماض جامد على ص�غة األمر إلنشاء التعجب مبني على الس�ون.ج/ أحبب: 

  أحبب: تو�ید لفظي.    

  / � درُّ طارٍق وما فعل          قد عبَر الَ�مَّ وللمجِد وَصلْ ١٩س

  أكرم �ِه من فارس فذٍّ �طْل      �احّبذا �ّرته وس� األَسْل        

  ورد تعج�ان في البیتین، دّل علیهما و�ّین ص�غة �ل منهما.

  أكِرْم �ه: تعجب ق�اسي.    ج/ � دّر طارق: تعجب سماعي.

  / أكِرْم �قوٍم یز�ن القول فعلهم       ما أق�َح الخلف بین القول والفعل٢٠س

  ص�غة التعجب األولى �مثل الثان�ة والثان�ة �مثل األولى.استبدل 

  أقِ�ْح �الخلف.     ا أكرَم قومًا یز�ن القول فعلهم.ج/ م

  / ِنْعَم الح�اة ح�اة �النهي وعدت         أتِعْس �أن ینقضي العمر �اللعب٢١س

  ج/ ألنه مستوٍف جم�ع الشرو�.   ا یتعجب الشاعر من الفعل م�اشرة؟لماذ

  / أش�و النو� ولهم من عبرتي عجب     �ذاك �نت وما أش�و سو� الكلل ٢٢س

  إذا استطعت التعجب من ماضي الفعل ( أش�و ) ق�اس�ا، فماذا تقول ؟ . 

  ج/ ما أش�اني له !     أشك بي ! 

  / مهًال دعي الشر ال تدع اللظى       یذ�ي جنون الموت في ن��اته ٢٣س
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  فغدًا تناد� لیتني ما شئته             وتص�ح �ا للهول من س�راته        

  تلمح في البیت الثاني ( تعج�ا ) اذ�ره، و�ّین نوعه، ثم تعجب من قولنا:    

  ( جمل الوطن ) بإحد� ص�غتي التعجب.

  ج/ �ا للهول: تعجب سماعي. 

  ما أجمَل الوطن !     أو       أجِمْل �الوطن !     

  / رو�دك �ا هذا فنحن أقارب      وهل نجد الخذالن عند األقارب٢٤س

  أناة فما في الخطب �ضیرنا      إذا ما عر�نا �أید عواصب        

  أتجد تعج�ًا في النص؟ دّل عل�ه ذاكرا نوعه.  -١

 صغ من الفعل ( عر�ناه ) تعج�ًا �الص�غتین الق�اسیتین مراع�ًا الحر�ات.  -٢

  هل نجد: تعجب سماعي .  -١ج/ 

  ما أعر�نا له !  أعرك �ه ! -٢

  / إ�ٍه نسر الصحراء ماذا أغني     لهب ذاك أم صد� إنشاد� ٢٥س

  ال �غرّنك الس�ون �مینًا          سوف نشدو لصرخة استشهاد          

  تلمح تعج�ًا في النص، فأین تجده؟ وما نوعه؟   -١

دو ) تستط�ع التعجب �الص�غتین الق�اسیتین م�اشرة؟ من أّ� الفعلین ( أغني ) و( نش  -٢

 وماذا تقول؟ 

  ما أشدنا !    أشِد بنا ! -٢ماذا: تعجب سماعي     -١ج/ 

  / أزادًا سو� �حیى توّد وصاح�ا     أال إّن �حیى ِنْعَم زاد المسافر٢٦س
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  تعجب من الفعل الذ� �م�نك التعجب منه �ص�غتي التعجب.

  د �ك ! ج/ ما أوّدك !     أود

  / ف�الك �حرًا لم أجد ف�ه مشر�ًا        وان �ان غیر� واجدًا ف�ه مس�حا ٢٧س

  فأعظم �ه آ�ة للكر�م                �ما عهدت آ�ة للكل�م        

  استخرج أسلوب التعجب من النص األول ، و�ّین ص�غته وطر�قته .   - أ

في البیت الثاني تعجب ق�اسي، طّب� الص�غة األخر� عل�ه، وأعرب الفاعل في  -ب

 الص�غة األولى. 

  �الك �حرًا: تعجب سماعي �طر�قة االستغاثة.  -ج/ أ

  ما أعظمه آ�ًة !   أعظم �ه !  الهاء ضمیر متصل فاعل لفعل التعجب. -ب   

  اذا یر�د النو� مّنا/ أال قاتَل هللا النو� ما أمّره         واقتله م٢٨س

  ما نوع التعجب الوارد في البیت؟ وما ص�غته؟ و�یف تجعله على الص�غة األخر�؟

  ج/ تعجب ق�اسي �ص�غة ( ما أفعَلُه! ). أمْر �ِه !

  / ال تحسبي مح�ًا �شتكي وص�ا      أهِوْن �ما في سبیل الحب ألقاه٢٩س

  عل�ه.في البیت تعجب اذ�ر ص�غته، وطب� الص�غة أألخر�  -١

  استخرج المتعجب منه في الص�غة الواردة في البیت وأعر�ه.  -٢

  ج/ ص�غة التعجب: أهون �ما ( أفعل �ِه ).

  الص�غة األخر� ( ما افعله ): ما أهون ما ألقاه في سبیل الحّب.    
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  / ال تسهرّن على �أس تعانقه      ما أهون العمر أن �مضي �ال أمل٣٠س

  ج/ أهِوْن �العمر.لعمر) ص�غة أخر� تماثلها.  ون ااستبدل �ص�غة ( ما أه

  / ف�ا لك من لیل نأ� عنه ص�حه       فل�س له فجر إل�ه یؤول ٣١س

  أعزز بنا واكف إن دعینا              یومًا إلى نصرة من یلینا       

  استخرج أسلوب التعجب من النص األول و�ّین ص�غته وطر�قته.  -١

 � الص�غة األخر�، وأعرب الفاعل في الص�غة ( أعزز بنا ) تعجب ق�اسي طبّ   -٢

 األولى.

  �ا لك ! تعجب سماعي �ص�غة االستغاثة . -١ج/ 

  أعزز بنا: تص�ح: ما أعّزنا !  - ٢    

  / تعٌب �لها الح�اة فما أعجب        إّال من راغب في ازد�اد ٣٢س

  لة أسم�ة.حول التعجب السماعي الوارد في البیت األول تعجب ق�اسي على أن ��ون جم

  / ما أعجبني من راغب في ازد�اد !ج

  / نّفذ رجال البناء المشروع بهمة عال�ة٣٣س

  تعجب من الجملة السا�قة �ص�غة (افعل �ه) ثم وّضح الطر�قة واذ�ر السبب .

  ج/ أسرْع بتنفیذ رجاِل البناء المشروع بهمٍة عال�ةٍ 

  أسرْع �ما نفّذ رجاُل البناِء المشروع بهمٍة عال�ٍة. 

/ مدح رجل قومًا فقال: ( هم القوم ال قوم مشهود إّال لهم، ولوال جودهم لم نعرف ٣٤س

  سبیل الكرم وعسى أن ن�ون مثلهم).
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  ج/ ألنه جامد.    لماذا ال �صح التعجب من الفعل (عسى)؟

  / أبلغ سل�مان أني عنه في سعٍة        وفي غنى أني لست ذا ماٍل       ٣٥س

  التعجب من الفعل ( ل�س )؟ما قول النحاة في 

  ج/ ال �م�ن التعجب منه �أ�ة طر�قة ألنه جامد.

  / إلى هللا أش�و ال إلى الناس إنني      ولیلى �النا موجع مات واحده ٣٦س

  ما رأ� النحاة في التعجب ق�اس�ًا من آخر فعل ورد في البیت ؟ ولماذا ؟

  وت والمفاضلة.ج/ ال یجوز التعجب ق�اس�ًا ألن الفعل غیر قابل للتفا

  أبى هللا إال أن ��ون لنا الدهر     لتح�ا بنا الدن�ا و�فتخر العصر/ ٣٧س

  تعجب ق�اس�ًا بجملة فعل�ة من قوله ( �فتخر العصر) موضحًا الطر�قة. 

  ج/ أجمل �افتخار العصر!   أجمل �أن �فتخر العصر ! 

 �أن �فارق ناظر�       لمعان ذاك الكو�ب ٣٨س
ّ
  الوقاد/ اعزز علي

  ثكلتك ارض لم تلد لك ثان�ًا           أّنى ومثلك معوز الم�الد        

  في البیت األول تعجب لماذا أستعمل الفعل المساعد؟ ثم طّب� عل�ه الص�غة األولى. 

  ج/ ألن الفعل غیر ثالثي. 

 أن �فارق ناظر� !  أو ما أعّز أن �فارق ناظر� !    
ّ
  ما أعّز علي

  أتي ق�اس�ا على ص�غة ( أفِعْل �ه ) و�ّین سبب طر�قتك ( إعانة الرجل )/ تعجب مما �٣٩س

  ج/ أعظم بإعانة الرجل ! أو أعظم �أن �عین الرجل ! أو أعظم �ما أعان الرجل !
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  ألن مصدره من فعل غیر ثالثي.

  / فقل للذین استعذبوا الغدر مشر�ًا    رو�دًا فمرعى الغادر�ن و�یل ٤٠س

  لغدر ) على ص�غة ( ما افعله ).تعجب من ( استعذبوا ا

  ج/ یتعجب الطر�قة غیر الم�اشرة ( الفعل المساعد + المصدر الصر�ح ). 

  أو( الفعل المساعد+ المصدر المؤول ). 

  ما أكثر استعذابهم الغدر !    ما أكثر ما استعذبوا الغدر ! 

  / أنشئ أسلوب تعجب ق�اس�ًا من: ( ُ�ص�ح الخیر عم�مًا )٤١س

  الفعل ناقص (أص�ح) مخالفًا للق�اس یتعجب منه �الطر�قة غیر الم�اشرة :ج/ ألن 

  الفعل المساعد + المصدر الصر�ح ( المفعول المطل� ) -١

  أحِسْن بإص�اح الخیر عم�مًا  –ما أحسَن إص�اح الخیر عم�مًا 

  الفعل المساعد + المصدر المؤول ( أن والفعل المضارع ) -٢

  أحِسْن �أْن �ص�ح الخیر عم�مًا  –عم�مًا ما أحسَن أْن �ص�ح الخیر 

/ قال ح��م ینصح أمیره ( ول��ن الصدق هّمك أیها األمیر، فال تُك في مر�ة من ٤٢س

  أمرك وحذار من السوء وأصحا�ه فبئس األصحاب هم فال نامت لهم عین ). 

  ما الذ� یراه النحاة في التعجب من الفعل الناقص ( �ان ) �الص�غتین الق�اسیتین؟

  ج/ ما أحسن ما �ان .... !     ما أحسن �ون ....  ! 

  .... !       أحسن ��ون .... ! أحسن �ما �ان     
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  .�الطر�قة غیر الم�اشرة، فعل التعجب المساعد 

 �أن أكون عل�ًال       أو أن ��ون لك السقام نز�ال٤٣س
ّ
  / أعزز علي

  عل�ه الص�غة األخر�. في البیت تعجب لماذا استعمل الفعل المساعد؟ ثم طّب�

  ج/ ألن الفعل المتعجب منه فعل ناقص ( أكون ).

  الص�غة األخر� ( ما أفعَلُه ): ما أعزَّ أْن أكوَن عل�ًال.

  ج/ ما أجمل ما ب�ض الص�ح !    ما أجمل ب�اض الص�ح ! 

  أجمل �ما ب�ض الص�ح !       أجمل بب�اض الص�ح !     

  فعالء )  –نه على وزن ( أفعل الطر�قة غیر الم�اشرة ألن الوصف م

  ( الفعل المساعد + المصدر الصر�ح أو المؤول للفعل الذ� یراد التعجب منه ). 

إذا �ان الفعل مبن�ًا للمجهول أو �ان الفعل منف�ًا فأننا نتعجب منه �أن نأتي �فعل  -٢

  مساعد مستوٍف للشرو� ثم نأتي �عد ذلك �مصدر مؤول للفعل الذ� فقد شروطه. 

  / ُخِل� الناس لل�قاء فضلت          أمة �حسبونهم للنفاذ٤٤س

  تعجب ق�اس�ًا �الص�غة التي تحق� لك جملة فعل�ة من الفعل ( ُخل� ) معززًا الجواب �القاعدة. 

  ج/ أعظم �ما ُخِل� الناس ! 

  الطر�قة: الفعل المساعد والمصدر المؤول ألنه مبني للمجهول. 

  ج�الها    واّن نجوم اللیل �عد ال تسر�  / ألم تر أن النوائب ُهّدت٤٥

  �یف تتعجب من الفعل الذ� تحته خ� موضحا طر�قة التعجب .
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  ج/ ُهّدت: فعل مبني للمجهول نتعجب منه �الفعل المساعد مع المصدر المؤول فق�.

  ما أشّد ما ُهّدت ج�الها !      أشدد �ما ُهّدت ج�الها ! 

  العلماء / ما أحسن أْن ُ�ستفاد من تجارب٤٦س

في الجملة أنفة الذ�ر أفادت إنشاء التعجب فما نوعه؟ وما طر�قته وص�غته؟ معلًال التعجب 

  بهذه الطر�قة.

ج/ ما أحسن أْن ُ�ستفاد: تعجب ق�اسي �ص�غه الجملة االسم�ة وطر�قته الفعل المساعد 

  والمصدر المؤول ألن الفعل مبني للمجهول.

م�اشرة من ( ُ��َرم المبدُع )؟ و�یف نتعجب منه / لماذا ال یجوز التعجب �طر�قة ٤٧س

  إذن؟

  ج/ ألن الفعل ( ُ��َرم ) مبني للمجهول نتعجب منه �الفعل المساعد والمصدر المؤول فق�.

   ما أروع أْن ُ��رم المبدُع ! أروع �أْن ُ��رم المبدُع !

  / أصخرة أنا مالي ال تحر�ني            هذ� المداُم وال هذ� األغار�د٤٨س

  تعجب ق�اس�ًا في جملة اسم�ة مما تعجب منه الشاعر .

  ج/ ما أشدَّ أّال تحر�ني هذ� المدام !  ما أشدَّ أْن ال تحر�ني هذ� المدام ! 

  / نقول: ( ال یرّد الفائت الحزن ). ٤٩س

تعجب بإحد� ص�غتي التعجب من الفعل ( ال یرّد ) ثم أذ�ر نوع األفعال التي ال یتعجب 

  منها أبداً 

  ما أحسن أّال یرّد الفائت الحزن.   -١ج/ 
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  أحسن �أّال یرّد الفائت الحزن.   - ٢    

  ال یتعجب من األفعال الجامدة واألفعال غیر القابلة للتفاوت. 

  / ( خال هللا ال أرتضي إّال الوفي في الملمات ).٥٠س

  �یف تتعجب من الفعل ( ال أرتضي ) �ص�غتي التعجب؟

    أحِسْن �أّال أرتضي !             ج/ ما أحسَن أّال أرتضي !
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  (لألدبي فق�)    اإلغراء والتحذير أسلوب                           

  هو حث المخاطب على أمٍر محمود ل�فعله.:اإلغراء

الُمغِر� ) و�سمى أألمر المحمود فعله الذ� �قع عل�ه اإلغراء ( الُمغر� �ه ) والمتكلم هو ( 

  :على ثالث حاالت المغر� �ه و�أتي والمخاطب هو ( الُمْغَر� ).

  الصدَق �افتى       وف�ه ��ون فعله محذوفًا جوازًا، نحو:: اً مفرد -١

  الصدق: مفعول �ه منصوب �فعل محذوف جوازًا تقدیره ( ألزْم ).

  النجدَة النجدةَ      وف�ه ��ون فعله محذوفًا وجو�ًا، نحو::  اً م�رر  -٢

  النجدة: ( األولى ) مفعول �ه منصوب لفعل محذوف وجو�ًا.

  النجدة: ( الثان�ة ) تو�ید لفظي منصوب ألن التو�ید یت�ع المؤ�د.

  أخاك أخاك فهو أجلُّ ذخٍر           إذا نابتك نائ�ة الزمانقال الشاعر:

من أخاك: (األولى) مفعول �ه منصوب لفعل محذوف وجو�ًا وعالمة نص�ه األلف ألنه 

   األسماء الخمسة.

  أخاك: (الثان�ة) تو�ید لفظي.

  الصدَق واإلیجاز  :وف�ه ��ون فعله محذوفًا وجو�ًا، نحو :معطوف -٣

  الصدق: مفعول �ه منصوب لفعل محذوف وجو�ًا.

  الواو: حرف عطف.

اإلیجاز: اسم معطوف منصوب وعالمة نص�ه الفتحة ألن المعطوف یت�ع المعطوف عل�ه. أو 

  .�ه على اعت�ار الواو واو المع�ة  محذوف، أو مفعول ل �ه لفعلمفعو 

هو تنب�ه المخاطب إلى أمر م�روه لیجتن�ه.و�سمى أألمر الم�روه الذ� �قع عل�ه : التحذیر

ر ) والمخاطب هو  ( المُحذَّر ). و�أتي  المحذر منه التحذیر ( المحذر منه ) والمتكلم ( الُمحذِّ

  على ثالث حاالت:
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لصد�قك وأنت سائر معه فتقترب منه  قولك ��ون فعله محذوفًا جوازًا، نحووف�ه  مفردًا: -١

) مفعول �ه تحذره منها. وٕاعراب المحذَّر منه (الس�ارةَ  )(الس�ارةَ س�ارة وهو غافل فتقول: 

 منصوب لفعل محذوف جوازًا تقدیره ( احذْر ) أو اجتنب أو اتِ�.

 الناَر الناَر.    :وف�ه ��ون فعله محذوفًا وجو�ًا، نحو ًا:م�رر  -٢

  .مفعول �ه منصوب لفعل محذوف وجو�ًا وتقدیره ( اجتنب النار ) :النار ( أألولى ) 

  تو�ید لفظي. ):الثان�ة(النار 

 الكذَب والنم�مَة    :وف�ه ��ون فعله محذوفًا وجو�ًا، نحو: معطوفًا عل�ه -٣

  .( احذر )تقدیره مفعول �ه منصوب لفعل محذوف وجو�ًا  :الكذب 

ما قبله أو منصوب �فعل مقدر آخر أو منصوب على أّنه مفعول معه  النم�مة: معطوف على

  �عد واو المع�ة.

  �م�ن أن تأتي بـ ( المحذَّر ) و ( المحذَّر منه ) فتذ�ر الضمیر ( اّ�ا ) أو أحد فروعه: -٤

اهن ) ثـم تـذ�ر المحـذَّر منـه ( إّ�اَك ، إّ�اِك ، إّ�اكما ، إّ�اكم ، إّ�اكن ، إّ�اه ، إّ�اهم ، إّ�اهمـا ، إّ�ـ

  . والكذبَ  إّ�اكَ    بواو العطف نحو: 

وجو�ًا تقدیره (احذر) والواو  إّ�اك: ضمیر منفصل في محل نصب مفعول �ه لفعل محذوف

  عاطفة.

  ).الكذب: معطوف على ( إّ�اك 

  التواني.إّ�اك من ر منه مجرورًا بـ ( ِمْن ) نحو: أو تأتي �الضمیر للمحذَّر وتأتي �المحذَّ 

  إّ�اك: ضمیر منفصل مبني في محل نصب مفعول �ه لفعل محذوف تقدیره ( احذر ).

  التواني: اسم مجرور �حرف الجر وعالمة جره الكسرة. ِمْن: حرف جر.  

   الواجَب.أْن تهمَل إّ�اك المحذَّر منه مصدرًا مؤوًال نحو:    أو تأتي �
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  .لفعل محذوف تقدیره ( احذر ) إّ�اك: ضمیر منفصل مبني في محل نصب مفعول �ه

  أْن: مصدر�ة ناص�ة.

  تهمل: فعل مضارع منصوب والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ( أنت ) والمصدر المؤول من 

  وقد یجوز تكرار ( اّ�ا ) فنقول:حذیر.   ثاٍن لفعل الت�ه ( أْن والفعل ) مفعول 

  .  إّ�اك إّ�اك أن تتأخر 

  تو�ید لفظي.  ):الثان�ةإّ�اك (  .�ه منصوب لفعل محذوف لمفعو  ):األولىإّ�اك (

  :أسئلة وزار�ة عن اإلغراء والتحذیر

  المزاح فأنه إلى الشر دعاء وللشر جالب إّ�اك إّ�اك /١س

  ف�ما تحته خ� أسلو�ان من أسالیب العر��ة بّین نوع �ّل منهما وأعر�ه بإیجاز. 

مفعول �ه لفعل محذوف ضمیر منفصل في محل نصب ج/ إّ�اك (األولى): أسلوب تحذیر 

  .تقدیره احذر

  إّ�اك (الثان�ة): أسلوب تو�ید (تو�ید لفظي).  

  تؤد حقًا. م/ إّ�اك والكسل فأّنك إذا �سلت ل٢س

  في الجملة أسلوب ما نوعه، ثم قّدر الفعل المحذوف له.

  ج/ أسلوب تحذیر. الفعل المحذوف هو (احذر).

  (اإلخالص اإلخالص) فالفعل محذوف وجو�ًا قّدره ووضح السبب./ إذا قیل ٣س

  ج/ الفعل المحذوف تقدیره (الزْم) ألنه م�رر.
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/ عّین �ّل تر�یب إغرائي أو تحذیر� واذ�ر ما یجب حذف عامله (فعله) وما یجوز ٤س

  حذفه مع ب�ان السبب.

  إّ�اك إّ�اك وال�اطل. -١

  الحر�ة والشرف. -٢

  لفعل محذوف وجو�ًا، ألنه معطوف.أسلوب تحذیر. ا -١ج/ 

  أسلوب إغراء. الفعل محذوف وجو�ًا، ألنه معطوف. - ٢    

ه) وما یجوز / عّین �ّل تر�یب إغرائي أو تحذیر� ، واذ�ر ما یجب حذف عامله (فعل٥س

   .)إّ�اكم والتكاسلَ  (  .) االجتهادَ (  حذفه مع ب�ان السبب.

  ج/ االجتهاد : مفرد 

  . محذوف جوازًا تقدیره الزم �فعلاالجتهاد : مفعول �ه منصوب على اإلغراء 

  .والفعل محذوف وجو�ًا إّ�اكم والتكاسل : معطوف 

  . العمَل والمثابرة �ي تفوز �ما تهو�. / الكذبَ ٦س

  عّین �ل تر�یب اغرائي أو تحذیر� واذ�ر ما یجب حذفه وما یجوز حذفه مع ب�ان السبب .

  تر�یب تحذیر� لفعل محذوف جوازًا ألنه مفرد .ج/ الكذب: 

  والمثابرة �ي تفوز �ما تهو�: تر�یب إغرائي لفعل محذوف وجو�ًا ألنه معطوف . العملَ  

  ال تذ�ر �ه عورة امر�ء         فكلك عورات وللناس السن / لسانكَ ٧س

             الفعل جوازًا.ج/ لسانك: حذف     في النص محّذر منه، دّل عل�ه واذ�ر ح�م حذف الفعل.
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  (لألدبي فق�)        أسلوب العرض والتحضيض                          

  أسلوب من أسالیب الطلب، وهو طلٌب برف� ولین و�فهم ذلك من س�اق الكالم.:العرض 

اإلعراب، مختصة لو )، وهي حروف ال محل لها من  –َأما  –وهي ( َأال :أحرف العرض

  فإذا دخلت على الفعل المضارع أفادت العرض نحو:  �الفعل.

  �ا ابن الكرام َأال تدنو فت�صر ما             قد حّدثوك فما راٍء �من سمعا  

  َأال: أفادت العرض. تدنو: فعل مضارع.

  َأما تشارك في المعرض العلمي للمدرسة.

  َأما: أفادت العرض. تشارك: فعل مضارع.

  تزورني فندرس معًا. لو

  لو: أفادت العرض. تزورني: فعل مضارع.

  لو ) أفادت معنى العرض والسبب: جاء �عدها فعل مضارع. –أما  –الحروف ( َأال 

  وٕاذا دخلت على الفعل الماضي أفادت العتب نحو:

  َأال بذْلَت جهدًا متمیزًا في دراستك. 

  َأال: أفادت العتب. بذل: فعل ماض.

  في المهرجان الخطابي. َأما شارْ�تَ 

  َأما: أفادت العتب. شارك: فعل ماض.

  لو فكْرَت في التفوق.

  لو: أفادت العتب. ف�ر: فعل ماض.

  لو ) أفادت معنى العتب والسبب: جاء �عدها فعل ماض. –َأما  –الحروف ( َأال 

  أسلوب من أسالیب الطلب وهو طلب �قوة وشدة. :التحض�ض

) وهي حروف ال محل لها من هّال  –لوما  –لوال  -َأالوهي (:أحرف التحض�ض

  اإلعراب.مختصة �الفعل، فإذا دخلت على الفعل المضارع أفادت التحض�ض نحو:
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  َأال تف�ر في مساعدة المحتاج.

  أال: أفادت القوة والشدة. تسارع: فعل مضارع.

َ َلَعلَُّكْم  قال تعالى:  َئِة َقْبَل اْلَحَسَنِة َلْوَال َتْسَتْغِفُروَن �َّ یِّ َقاَل َ�ا َقْوِم ِلَم َتْسَتْعِجُلوَن ِ�السَّ

  ُتْرَحُموَن 

  لوال: أفادت القوة والشدة. تستغفرون: فعل مضارع.

اِدِقیَن لَّوْ   قال تعالى:    َما َتْأِتیَنا ِ�اْلَمالِئَ�ِة ِإن ُ�نَت ِمَن الصَّ

  لوما: أفادت القوة والشدة. تأتینا: فعل مضارع.

    هّال تسارع إلى عمل الخیر. 

  هّال: أفادت القوة والشدة. تسارع: فعل مضارع.

�عدها فعل َأال ) أفادت معنى القوة والشدة والسبب: جاء  -هّال   –لوما  –الحروف ( لوال 

  وٕاذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التأنیب واللوم نحو: مضارع.

ِ ُقْرَ�اًنا آِلَهًة َبْل َضلُّوا َعْنُهْم    قال تعالى:    َفَلْوَال َنَصَرُهُم الَِّذیَن اتََّخُذوا ِمن ُدوِن �َّ

  لوال: أفادت التأنیب واللوم. نصر: فعل ماض.

.لس�ارة �حذٍر لوما سْقَت ا   لوما: أفادت التأنیب واللوم. سقت: فعل ماض. وتانٍّ

  هّال: أفادت التأنیب واللوم. ساعد: فعل ماض. هّال ساعْدَت إخوانك المحتاجین. 

  َأال: أفادت التأنیب واللوم. ف�ر: فعل ماض. ال فكرت �الكالم قبل النط� �ه. أَ 

  .واللومیب َأال ) أفادت معنى التأن –هّال  –لوما  –الحروف ( لوال 

  ماض.السبب: جاء �عدها فعل 

  :اتملحوظ

  تأتي (أال ) و(أما) حرفا استفتاح وتنب�ه إذا دخلتا على جملة اسم�ة، نحو:  -١

  َأال ِإنَّ َأْوِلَ�اء ّ�ِ َال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َ�ْحَزُنوَن  قال تعالى:  

  عفاٌف وٕاقداٌم وحزٌم ونائــــــلُ   یل المجد ما أنا فاعل       َأال في سبقال الشاعر:
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  َأما وهللا إنَّ الظلَم شـــــــــؤٌم            ومــــــــــا زال الظلوُم هو الملومُ  قال الشاعر:

  و�حیي العظام الب�َض وهي رم�م  ال �علم الغیَب غیره          َأما والذ�قال الشاعر:

  تأتي ( لو ) أداة عرض، وأداة شر� غیر جازمة ( حرف امتناع المتناع ) نحو:  -٢

  �ا ض�فنا لو ُزرتنا لوَجدتنا               نحن الضیوُف وأنَت ربُّ المنزلِ قال الشاعر:

  نحو:غیر جازمة ( حرف امتناع لوجود ) لوما ) أداة تحض�ض، وأداة شر� -تأتي ( لوال -٣

  أدنى إلى شرٍف من اإلنسان لكان أدنى ض�غٍم        عقوُل لوال القال الشاعر:

  لوما الماُء لی�س الزرُع 

صوب، فال تفید العرض أو التحض�ض؛ تأتي ( َأّال ) مشددة الالم و�عدها فعل مضارع من -٤

  ألنها م�ونة من (َأْن) الناص�ة المصدر�ة و(ال) الناف�ة نحو:

  َأالَّ َتْعُلوا َعَليَّ َوْأُتوِني ُمْسِلِمیَن   قال تعالى: 

  َأّال: َأْن+ال. تعلوا: فعل مضارع منصوب �حذف النون ألنه من األفعال الخمسة.

 آَ�ًة َقاَل آَیُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثَالَثَة َأ�َّاٍم ِإالَّ َرْمزً  قال تعالى: 
َ
    َقاَل َربِّ اْجَعل لِّي

  +ال. تكلم: فعل مضارع منصوب �الفتحة الظاهرة.َأّال: َأنْ  

  إذا جاء في جواب أدوات العرض والتحض�ض فعل مضارع ��ون منصو�ًا �فاء السبب�ة نحو:  -٥

  .لو تجتهُد في دراستك فتتفوَق 

  الفاء السبب�ة أداة تنصب الفعل المضارع. تتفوَق: فعل مضارع منصوب �الفتحة الظاهرة.

  .َأال تزورنا فنفرَح �ك 

  الفاء السبب�ة أداة تنصب الفعل المضارع. نفرَح: فعل مضارع منصوب �الفتحة الظاهرة.

 قد تتداخل األدوات في العرض والتحض�ض ف��ون التمییز بینها من س�اق الجملة،نحو: -٦

  : َأال تهتم بدروسك.التحض�ض    : َأال تزوُر حد�قة الحیوانات.العرض

  :أسئلة وزار�ة عن العرض والتحض�ض

  ما الذ� تفیده ( َأما ) في الجملتین اآلتیتین؟ /١س
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  َأما سمعَت نصحي )( َأما تسامح المخطئ ) ،(

  : أفادت العرض.َأما تسامح المخطىءج/ 

  : أفادت العتب.أما سمعت نصحي   

  / أوضح الفرق بین �ّل تعبیر�ن تحتهما خ� ف�ما �أتي:٢س

  تكثر من القراءة فتطلع على أفاق واسعة من المعرفة. َأما -١

  مذاقه         فحلو وأّما وجهه فجمیل  أّماولم أَر �المعروف  -٢

  تحترُم الناس ف�حترموك. لوالقلة إنصافك ألح�ك.  لوال -٣

  أّما: تفصیل�ة وتو�ید وشر�. - ٢أّما: حرف عرض.  -١ج/ 

  لوال ( األولى ): حرف امتناع لوجود. لوال ( الثان�ة ): حرف طلب تحض�ض. - ٣    

  / �ا أیها الرجل المحمول رحُلُه         هّال نزلَت �آل عبد منافِ ٣س

  ج/ أفادت التحض�ض ( اللوم والتأنیب ).   ماذا أفادت ( هّال ) في البیت؟

ألولى معنى الشر� وفي الثان�ة معنى / استعمل ( لوما ) في ثالث جمل �حیث تفید في ا٤س

  التحض�ض وفي الثالثة معنى التأنیب واللوم.

  معنى الشر�: لوما الهواء لهلكت المخلوقات. -١ج/ 

  معنى التحض�ض: لوما تترك النم�مة. - ٢    

  التأنیب واللوم: لوما تر�ت الكذب. - ٣    

معنى التنب�ه ) وفي الثان�ة (  / استعمل ( َأال ) في ثالث جمل �حیث تفید في األولى٥س

  معنى العرض ) وفي الثالثة ( معنى التحض�ض ).(

  العرض: َأال تزوُر المعرَض.  ه: َأال بذ�ر هللا تطمئن القلوب.ج/ التنب�

  التحض�ض: َأال تصدُق في حدیثك.   

  ج/ هّال: حرف تحض�ض. . أقلعَت عن النم�مة هّال / أعرب ما تحته خ�: ٦س

  / بین معنى ما وضع بین القوسین في �ّل جملة مما �أتي: ٧س
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  ( أما ) تف�ر قبل القول - ٢( لوما ) ته�أت لألمر قبل نزوله  -١

  ج/ لوما: حرف تحض�ض وأفادت العتب واللوم لدخولها على فعل ماض.

  أما: حرف عرض وتالها فعل مضارع.    

  / بّین معنى ما وضع بین قوسین في �ل جملة مما �أتي:٨س

 ( أال ) ذ�رت أخاك.  -١

 ( أما ) تعفو عن المسيء.  -٢

 ( هال ) تنصر المظلوم.  -٣

 ( لوما ) تخلقت �األخالق الكر�مة.  -٤

  اللوم والتأنیب. -٤التحض�ض   -٣العرض  -٢العتب  -١ج/ 

ُقل لَّْو َ�اَن اْلَ�ْحُر ِمَداًدا لَِّ�ِلَماِت َر�ِّي َلَنِفَد اْلَ�ْحُر َقْبَل َأن َتنَفَد َ�ِلَماُت َر�ِّي   / قال تعالى: ٩س

  َوَلْو ِجْئَنا ِ�ِمْثِلِه َمَدًدا 

  : ولى الش�اب حمیدة أ�امه            لو �ان ذلك �شتر� أو یرجعقال الشاعر

  بّین معنى �ّل منهما.وردت ( لو ) مرتین في النصین السا�قین 

  ج/ لو �ان .... لنفد: أداة شر� غیر جازمة تضمن معنى النفي ( حرف امتناع المتناع ).

  لو �ان ذلك: أفادت التمني.     

ِلیَن   / قال تعالى: ١٠س ُ َألَنَزَل َمَالِئَ�ًة مَّا َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي آَ�اِئَنا اْألَوَّ   َوَلْو َشاء �َّ

  اختالف ( لو ) في قولنا: ( لو تتفوق في االمتحان ) عما هي في النص أعاله؟ما سبب 

  ج/ لو: في قوله تعالى ( ولو شاء هللا لنزل ) أفادت معنى النفي وهي حرف امتناع المتناع.

  أما في قولنا: ( لو تتفوق في االمتحان ) فهي حرف أفادت العرض.

  ملة ما �أتي:/ بّین معنى ما وضع بین القوسین في �ل ج١١س

  ( هّال ) تنصر المظلوم. -٢( عسى ) ر��م أن یرحم�م.  -١

  ( لو ) تت�ع نصحي فتفوز. -٤( لوما ) ته�أت لألمر قبل نزوله.  -٣

  . لو: العرض -٤لوما: اللوم والتأنیب.  -٣هّال: التحض�ض.  -٢عسى: الترجي.  -١ج/ 
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  (لألدبي فق�)          أسلوب التمني والرتجي                                

هو طلب أمر ال ُیرجى حصوله، إما لكونه ُمحاًال أو غیر مطموع في نیله، اللف� :التمني

الموضوع للتمني  ( لیت ) وهو حرف مش�ه �الفعل ( حرف ناسخ ) ینصب المبتدأ أسمًا له 

  و�رفع الخبر خبرًا له ومعناه ( أتمنى ) نحو:

  َ�ا َلیَتِني ُ�نُت َمَعُهْم َفَأُفوَز َفْوًزا َعِظ�ًما    قال تعالى:

  لیت الج�ال تداعت عند مصرعه          د�ًا فلم یبَ� من أر�انها حجُر 

  وقد ��ون الطلب مم�ن الحصول نحو: 

  فلیتك تحلو والح�اة مر�رًة                ولیتك ترضى واألنام غضاب

  المجردة من الطمع نحو:وقد �أتي التمني على سبیل المح�ة 

  لیت ز�دًا ینجحُ 

  أو مم�نًا غیر مطموع في نیله نحو: 

َفَأَجاءَها اْلَمَخاُض ِإَلى ِجْذِع النَّْخَلِة َقاَلْت َ�ا َلْیَتِني ِمتُّ َقْبَل َهَذا َوُ�نُت َنْسً�ا   قال تعالى:

  مَّنِس��ا 

  �الفعل أ�ضًا نحو:وقد تتمنى بـ( لعّل ) وتعطي معنى ( لیت ) وهي حرف مش�ه 

  لعّل الذ� �قضي األمور �علمه           س�صرفني یومًا إلیها على َعجل

  و�خرج حرف االستفهام ( هل ) للتمني نحو: 

  َفَهْل ِإَلى ُخُروٍج ّمِن َسِبیٍل   قال تعالى:

�ذلك ( لو ) حرف الشر� غیر الجازم، حرف امتناع المتناع یخرج للتمني و��ون التمني �ه 

  صعب المنال نحو:

    َأْو َتُقوَل ِحیَن َتَر� اْلَعَذاَب َلْو َأنَّ ِلي َ�رًَّة َفَأُكوَن ِمَن اْلُمْحِسِنینَ  قال تعالى: 

هو طلب أمر محبوب مم�ن حصوله مرغوب ف�ه، واللف� الموضوع للترجي ( لعّل ) :الترجي

  نحو:
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ُرونَ  قال تعالى: َواتَُّقوْا ّ�َ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن  قال تعالى:    . َ�َذِلَك ُنْخِرُج اْلمْوَتى َلَعلَُّكْم َتَذ�َّ

  .ُیَبیُِّن ّ�ُ آَ�اِتِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َیتَُّقوَن  قال تعالى: 

  لعّل عت�ك محموٌد عواق�ه              ور�ما صحت األجسام �العلل

الترجي أ�ضًا �أفعال الرجاء ( عسى، حر�، اخلول� ). وهي أفعال ناقصة تدخل  و�حصل

مصدرًا  ، و��ون الخبرلها على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ أسمًا لها وتنصب الخبر خبرا

  نحو:  المضارع والفعل(أْن)مؤوًال من

  َعَسى ّ�ُ َأن َ�ْأِتَیِني ِبِهْم َجِم�ًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَعِل�ُم اْلَحِ��ُم  قال تعالى:  

  عسى: فعل ماض ناقص جامد مبني على الفاتح المقّدر.

  هللا: اسم عسى مرفوع. أن �أتیني: خبر عسى.

  :اتملحوظ

) والفعل أنن فاعلها مصدرًا مؤوًال من (تامة إذا �اأفعاًال  ،حر�، اخلول�)عسى(قد تكون   -١

  َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْیًئا َوُهَو َخْیٌر لَُّكْم  قال تعالى:  المضارع نحو:

  عسى: فعل تام. أْن تكرهوا: المصدر المؤول( فاعل ).

  وقد یخرج النداء إلى التمني نحو:  -٢

  ف�ا موت زر إنَّ الح�اة ذم�مًة           و�ا نفُس ِجّد� إنَّ دهرك هازل

  إلى التمني نحو:و�خرج النهي 

 جودا وال تجمدا                 َأال ت���ان الصخر الند�
ّ
  أعیني

  وقد یخرج االستفهام المجاز� إلى التمني نحو:  -٣

  َمْن لي بإنسان إذا أغضبته             وجهلت �ان الحلم رّد جوا�ه 

  :أسئلة وزار�ة عن التمني والترجي

  َأْو َتُقوَل ِحیَن َتَر� اْلَعَذاَب َلْو َأنَّ ِلي َ�رًَّة َفَأُكوَن ِمَن اْلُمْحِسِنیَن  قال تعالى:   -١/١س

  بّین معنى ( لو ) التي وردت مرتین.  لو تقر� ض�فك وتحمي جاَرك. -٢      
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  لو تقر�: حرف عرض. -٢ لو أن لي �رة: حرف تمني. -١ج/ 

  أعرب المصدر المؤول �عد التغییر:/ في الجملة اآلت�ة اجعل ( عسى ) تامة ثم ٢س

  عسى الضال أن �عود إلى منط� الح�مة.

  ج/ عسى أن �عود الضال الى منط� الح�مة. ( المصدر المؤول فاعل ).

  / في البیت الشعر� اآلتي اجعل ( عسى ) تامة:٣س

  عسى فرج �أتي �ه هللا اّنه              له في �ّل یوم في خل�قته أمر

  فرٌج     أو     عسى أن �أتي هللا �فرجٍ ج/ عسى أن �أتي 

  َحتَّى ِإَذا َجاءَنا َقاَل َ�ا َلْیَت َبْیِني َوَ�ْیَنَك ُ�ْعَد اْلَمْشِرَقْیِن  / قال تعالى: ٤س

  في اآل�ة الكر�مة حرف ناسخ دّل عل�ه مبینًا فائدته �أصل الوضع. -١

  ما نوع (�ا)؟ وِلَم؟. -٢

  في الداللة على معناه. -الوارد في اآل�ة –حرف الناسخ اذ�ر ثالث أدوات نائ�ة عن ال -٣

الحرف الناسخ: ( َلْیَت ). حرف مش�ه �الفعل یدخل على الجملة االسم�ة و�فید  - ١ج/ 

  التمني.

  نوع ( �ا ) حرف تنب�ه. السبب: دخلت على (لیت). -٢   

  لعّل ) وذلك عندما �عزُّ تحقی� األماني. –لو  –( هل  -٣   

  / ( حر� المقصر أن �ستق�م ) ٥س

  ماذا أفادت (حر�) في الجملة؟ وهل تستط�ع القول (حر� ان �ستق�م المقصر)؟ ولماذا؟

  ج/ حر�: أفادت الرجاء.

  نعم یجوز أن نقول ( حر� أن �ستق�م المقصر) ألن الفعل �ان ناقصًا ثم أص�ح تامًا.

  / صغ أسلو�ًا للتمني من زوال الهموم. ٦س

  تزول. ج/ لیت الهموم


